ER DU VORES
NYE UNDERVISER?
Danmarks fedeste job for jurastuderende
JOBBESKRIVELSE
Vi leder efter talentfulde undervisere, der kan formidle

VI VURDERER KANDIDATERNE PÅ:
■ Formidlingsevner

juridisk stof på en letforståelig måde. Sammen med det

■ Struktur/opbygning af præsentationen

øvrige team af undervisere skal du tilrettelægge inspirer-

■ Pædagogisk fremgangsmåde

ende undervisning for vores elever på Jura Akademiet

■	Anvendelse af visuelt materiale, domme

(Aarhus) – en uddannelse for unge, der ønsker at øge

eller andet, der gør undervisningen

deres mulighed for optag på jurastudiet via kvote 2.

interessant og tilgængelig.

Uddannelsen varer fra 1. oktober til 15. februar, og du vil
blive ansvarlig for ét eller flere fag. Den ideelle kandidat

Vi søger undervisere til følgende fag:

er udadvendt, fagligt kompetent – og drives af viljen til at
blive den absolut bedste underviser indenfor sit felt.

FAG
■	
Juridisk Metode

ANSVARSOMRÅDER
■	Tilrettelæggelse og gennemførelse af

■	
Strafferet
■	
Civilprocesret

undervisningslektioner á 4 timer pr. fag
■	Alt efter hvor mange hold der oprettes, kan du
således forvente at skulle undervise mellem
1 og 10 gange fordelt på de 5 måneder.
■	Udvikling af undervisningsmateriale
■	Forskellige ad-hoc opgaver

■	
Processpil
■	
Erstatning og Kontrakt
■	
Familie- og arveret
■	
Forvaltningsret
■	
Obligationsret
■	
Tings- og kreditorrettigheder
■	
Menneskerettigheder

OM DIG
■	Du er indskrevet på en juridisk kandidatuddannelse,
eller nyuddannet cand.jur

Hvis du er interesseret i at læse mere
om Jura Akademiet, er du velkommen

■	Du kan undervise på lørdage mellem kl. 10 og kl. 14

til at orientere dig på vores hjemmeside

■	Selvudvikling er en del af dit DNA: Du stræber efter

www.jurainstituttet.dk. Har du yderligere

at gøre hver lektion bedre end den forrige
■	Du er en fremragende formidler, der ikke har

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os på tlf. 70 22 07 45.

brug for et manus
Du bedes sende din ansøgning sammen
ANSØGNINGSPROCES

med dit CV og karakterblad til:

Hvis du kan se dig selv beskrevet ovenfor, er du velkommen
til at sende en motiveret ansøgning inden 1. maj 2019.

Tina Kepka

Vi afholder samtaler 3. maj 2019 i undervisningslokalerne på:

på tk@jurainstituttet.dk

VUC, Campus C
Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C.
Bygning B – lokale B2.04
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