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NPV A/S søger student til vores juridiske afdeling 

NPV A/S har kontor i Charlottenlund, og udvikler bolig- og erhvervsejendomme med særligt fokus på Stor-
københavn og de større byer i Danmark. NPV A/S har blandt andet stået for udviklingen af Københavns nye 
kanalby Engholmene, der består af 1100 eksklusive og moderne lejligheder midt i Københavns havn. Der-
udover arbejder vi med en række projekter, bl.a. i Københavns Sydhavn, Vejle, Kgs. Lyngby og Herlev. 

Hos NPV A/S søger vi en ambitiøs studerende, til at hjælpe i vores juridiske afdeling. Det er ikke afgørende, 
at du læser jura eller HA-jur, du kan f.eks. også læse dansk, kommunikation eller retorik, da arbejdsopga-
verne spænder vidt. 

Arbejdsopgaver 

Som student hos NPV A/S får du et stort indblik i forskellige processer i ejendomsudvikling. Dine arbejds-
opgaver vil blandt andet bestå af: 

• Juridisk litteratursøgning 
• Selskabsretlige administrationsopgaver  
• Udarbejdelse af notater 
• Bistand til GDPR 
• Opsætning af datarum 

Din arbejdstid vil være ca. 10-15 timer om ugen, afhængig af dine ønsker og med respekt for din studie-
plan. Du vil referere til vores to advokater.  

Om dig 

Du er ideelt i gang med det sidste år af din bacheloruddannelse. 

Du har et højt fagligt niveau og motiveres af at skabe de bedste løsninger med dine kollegaer. Som person 
er du struktureret, løsningsorienteret, samarbejdende og tillidsvækkende. Du har et højt sprogligt niveau 
og forstår at kommunikere præcist og modtagerorienteret såvel skriftligt som mundtligt.  

Vi tilbyder 

Hos NPV A/S tilbyder vi et spændende studiejob i et inspirerende og udfordrende arbejdsmiljø. Vi har en 
uhøjtidelig omgangstone og vores arbejdsmiljø er travlt med højt til loftet, hvor der er plads til både hjælp-
somhed og smil. Du deltager på lige fod med andre medarbejdere i NPV A/S’ sociale arrangementer, her-
under firmature, julefrokost mv. 

Vil du vide mere? 

Er du nysgerrig efter mere information, er du velkommen til at kontakte Jonas Adsbøl på mobil 91 92 93 19 
eller mail jas@npv.as eller Lise Zinck på mobil 22 79 78 13 eller mail lmz@npv.as 

Sådan søger du 

Send os en kort ansøgning med CV, eksamensresultater fra bachelor- og eventuelt kandidatstudiet samt 
eventuelle anbefalinger til ovenstående mailadresser. 

Ansøgningsfristen er 11. december 2022. Vi afholder dog løbende samtaler med ansøgere, så send gerne 
din ansøgning snarest muligt. Vi ser frem til at høre fra dig! 


