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CAND JUR STUDERENDE SØGES
Hos Vangsaa Consult søger vi en studerende som er interesseret i 10 til 15 timers
ugentligt arbejde.
I stillingen tilbyder vi studierelevant arbejde indenfor kontrakt og
leverandørstyring, Persondataforordningen samt erhvervsret generelt. Vi er
fleksible omkring indholdet i arbejdet, således vi skræddersyr stillingens indhold i
forhold til studie og projekter med udgangspunkt i konkrete kundeopgaver og
internt arbejde i Vangsaa Consult.
Om Vangsaa Consult
Vi er en lille virksomhed som yder konsulent bistand og rådgivning til
virksomheder i primært den Finansielle sektor, Hosting og udviklingsfirmaer (IT),
Staten samt private virksomheder i sundhedssektoren.
Vores kunder kommer geografisk fra hele Danmark dog med en overvægt fra
Sjælland. Derudover har vi enkelte kunder fra udlandet.
Vi leverer forskellige ydelser indenfor informationssikkerhed og compliance, som
primært tager udgangspunkt i lovgivning indenfor persondataforordningen,
kontrakt og leverandørstyring, markedsføringsloven, HR og erhvervsret generelt
relateret til administrative funktioner i en virksomhed.
Udover de juridiske rammer, arbejder vi eksempelvis også indenfor standarder
som ISO27001, ITIL, ISAE3000 og ISAE3402.
Vangsaa Consult har base med kontor i Ringsted tæt på stationen. Transporttiden
fra Ringsted station er ca. 35 min til Københavns hovedbanegård.
Kontoret er placeret i et gågademiljø med butikker, cafeer og restauranter.
På kontoret vil vi med dig være 3 personer, i 2019 er forventningen, at der skal
ansættes 1 til 2 nye kollegaer udover dig.
Forventninger til ansøger:
Du skal kunne arbejde selvstændigt med konkrete problemstillinger, hvor du med
forbehold skal kunne komme med tolkninger og besvarelser.
Det forventes du skriver og taler Dansk samt Engelsk eller Tysk på niveau med
modersmål/forhandlingsniveau.
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Som udgangspunkt arbejdes der fra kontoret i Ringsted eller fra kontoret hos en
kunde. På sigt vil der være mulighed for hjemmearbejdsdage, og fleksibilitet i
forhold til komme gå tider.
Du skal være indstillet på, at der kan være rejseaktivitet (primært
hovedstadsområdet). Da vi forventer du udover arbejde på kontoret, skal deltage
på møder hos kunder.
Som ansat kan du forvente:
Opbygning af erfaring og kompetencer som er studierelevant.
Du får mulighed for at præge din hverdag og være med til, at aftale og etablere
arbejdsrutiner.
Du kan forvente et uformelt arbejdsmiljø, hvor det er vigtigt der er tid til humor
og det sociale.
Din løn aftales i forbindelse med din ansættelse og skal afspejle din erfaring og
kompetencer.
Forløb:
Vi afholder løbende samtaler i takt med, at vi modtager ansøgninger.
Tiltrædelse snarest muligt.
Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til, at kontakte Thomas Vangsaa på
26 37 28 27.
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