
Min tid som stud.jur. hos Hulgaard Advokater 
 
Som stud.jur. hos Hulgaard Advokater har jeg haft alletiders mulighed for dels at prøve min 
teoretiske viden af i praksis, dels at stifte bekendtskab med nogle – for mig - nye retsområder. 
Derudover har jeg fået et indblik i vigtigheden af, at man som advokat bør løse den juridiske 
problemstilling på en måde, så man skaber størst mulig værdi for kunden. Det kræver således både 
at man tænker juridisk og kommercielt. 
 
Som stud.jur. har jeg bistået kontorets advokater med konkret sagsbehandling inden for nogle af 
Hulgaard Advokaters specialeområder, herunder områder som selskabsret, persondataret og 
skatteret. Mine arbejdsopgaver har bl.a. bestået i konkret sagsbehandling i skattesager, udarbejdelse 
af responsa, gennemgang af privatlivspolitikker og databehandleraftaler.  
 
Hos Hulgaard Advokater er der en flad struktur og et uformelt arbejdsmiljø og jeg har løbende 
kunnet sparre med kontorets dygtige ansatte, der gerne har delt ud af deres viden og erfaringer med 
henblik på løsning af arbejdsopgaverne. I forbindelse med opgavernes udførelse er der plads til at 
stille spørgsmål samt plads til at fordybe og undre sig. Jeg har løbende modtaget feedback på mit 
arbejde og jeg er ved arbejdsopgavens afslutning blevet orienteret om hvor og hvordan mit arbejde 
er blevet brugt over for kunden. Jeg er løbende blevet udfordret i mine arbejdsopgaver, så jeg 
igennem hele min tid som stud.jur. har haft en praksisnær og stejl læringskurve.  
 
Foruden at jeg har haft glæde af, at kunne anvende min juridiske viden fra arbejdet i en 
studiemæssig sammenhæng, har jeg også haft stor glæde af, at kunne få et indblik i hverdagen som 
advokat. Det har gjort, at jeg på et kvalificeret grundlag har kunnet beslutte mig for om 
advokatgerningen var noget for mig – og det har jeg fundet ud af, at den er.   
 
Som stud.jur. ved Hulgaard Advokater har jeg oplevet en stor interesse fra mine kolleger for min 
dagligdag på studiet og mine fritidsaktiviteter. Der har været en stor forståelse for vigtigheden af, at 
stillingen som stud.jur. for mig har været et supplement til studiet og ikke en erstatning herfor. Det 
har også betydet, at jeg har haft muligheden for at tilrettelægge mine arbejdstider efter 
undervisningen og holde fri fra arbejde op mod eksamener.  
 
Selv om jeg ikke er kommet på kontoret hver dag har jeg stadig været og følt mig som en værdsat 
del af et stærkt hold. Jeg har med stor glæde deltaget i sociale arrangementer og internt seminar. 
Hulgaard Advokater er en arbejdsplads med ansatte, der foruden at være fagligt dygtige også 
besidder store sociale kompetencer og stor arbejdsglæde, hvilket jeg har nydt godt af i min tid som 
stud.jur.  
 
Stillingen som stud.jur. hos Hulgaard Advokater har gjort at jeg har udviklet mig såvel fagligt, 
socialt og som menneske, ligesom jeg er blevet bibragt værdifulde erfaringer, som jeg vil kunne 
drage stor nytte af i fremtiden. 
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