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Summary 
 
Jeg hedder Mikkel er 26 år og studerer cand.merc.jur på Aarhus Universitet, BSS.  
Gennem mit studie har jeg fået en bred forståelse for samspillet mellem økonomi og 
jura. Jeg har en stor interesse i arbejdsretlige problemstillinger samt det HR-mæssige 
aspekt. Dette kom til udtryk da jeg var ét semester i praktik i virksomheden 'Lundquist 
HR' hvor jeg arbejdede med HR og personalejuridiske problemstillinger.  
 
Endvidere har jeg en stor interesse for kontraktsret, EU-udbud og indkøbsaftaler. 
Jeg skal fra Oktober 2014 påbegynde mit speciale som jeg forventer færdig til Marts 
2015. Min afhandling vil omhandle problemstillinger indenfor udbudsretten.  
 
Som person er jeg er kreativ, nysgerrig og social anlagt og for energi af at være omgivet 
af mennesker. 
 
Experience 
 
Recruitment Consultant 
People Intelligence 
September 2014 – Present (5 months)Copenhagen Area, Denmark 
 
Student Assistant 
Apropos Kommunikation 
July 2013 – Present (1 year 7 months)Copenhagen Area, Denmark 
Er ansat som studentermedhjælper hvor jeg eksempelvis har hjulpet til med opsætte 
faktureringsprogrammet E-conomic. 
Derudover er jeg assistent ved større kurser hvor jeg koordinere med hoteller og 
foredragsholdere 
 
Account Manager 
TALERØRET 
September 2013 – May 2014 (9 months)Århus området, Danmark 
TALERØRET sælger foredrag til højskoler, foredragsforeninger og gymnasier. Mit 
arbejde består i at sælge budskabet om virksomhedens foredrag. Jeg har kontakt til 
tidligere og eksisterende kunder samt erhvervelse af nye kunder. Derudover står jeg for 
oplæring af nye sælgere, virksomhedsudvikling og finde nye kundegrupper/markeder. 
 



 

 

Student Internship 
LUNDQUIST Human Resource 
September 2013 – December 2013 (4 months)Horsens 
Jeg havde 4 måneders praktikophold/internship hvor jeg skulle varetage opgaver inden 
for personalejura og HR. Jeg hjalp med personalejuridiske spørgsmål og derudover 
skulle jeg varetage opbygningen og beskrivelsen af en personalehåndbog/HR-
konceptbeskrivelse. Endvidere varetog jeg ad hoc opgaver og var underviser på kurset 
Iværksætterpakken. 
 
Junior Clerk 
Kromann Reumert 
September 2009 – August 2013 (4 years)Aarhus C 
Arbejde som studentermedhjælper hvor jeg blandt andet har arbejdet i 
økonomiafdelingen hvor jeg håndterede Kromann Reumerts debitorer samt diverse ad-
hoc opgaver. 
 
Education 
 
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 
Master of Science (MSc) in Business Administration and Commercial Law, 
Erhversøkonomi & Erhvervsjura, Kandidatgrad 
2012 – 2014 
Ét semester som praktikkant med både juridiske og HR-opgaver 
 
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 
Bachelor of Science (BSc) in Business Administration and Commercial Law, 
Erhvervsøkonomi & Erhvervsjura, Bachelorgrad 
2009 – 2012 
Activities and Societies: Suppleant i FEJAA (Foreningen af Erhvervsjurister Aarhus) 
 
Falkonergårdens Gymnasium og HF 
2006 – 2008 
HF-Student 
 
Gunslevholm Idrætsefterskole 
10. klasse 
2005 – 2006 
Håndbold og fodbold som linjefag.  
Var samtidig på ét-årig kontrakt i Maribo Håndboldklub (Håndboldklubben 
Maribo/Hunseby), hvor vi spillede i Liga-rækken på Junior-niveau. 
 
Organizations 
 
FEJAA 
Suppleant 
May 2012 – October 2013 
Board Member(alternate) in FEJAA - The association of commercial lawyers, Aarhus.  
Jeg var suppleant til bestyrelsen og var ansvarlig for promovering af foreningen samt 
håndtering af hjemmesiden/sociale medier. 
Desuden var jeg med til planlægning af større faglige arrangementer for medlemmerne.  
 



 

 

TimeGruppen 
Konsulent hos Akademikerkorpset 
May 2013 – September 2014 
Optaget i det nyligt opstartede ”Karrierecenterets Akademikerkorps” hvor jeg sammen 
med medstuderende fungerer som konsulent for SMV virksomheder. 
Jeg har muligheden for at løse en "real-life"-problemstilling hvor jeg sammen med 
medstuderende skal prøve at hjælpe en virksomhed med en relevant case som slutteligt 
skal præsenteres for virksomheden. 
Se mere på: http://timegruppen.dk/...more 
 
AU Career (Aarhus Universitet) 
KarriererAgent 
May 2013 – Present 
Jeg fungerer som talerør for AU Career Centre, og formidler relevante arrangementer 
og service videre til medstuderende.  
Som KarriereAgent har jeg desuden mulighed for at komme med input til nye initiativer 
som er relevante i forhold til mit studie. 
 
Courses 
 
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 
 - EU Competition Law  
 - International Tax  
 - Corporate Law  
 - Human Resource Management & Development  
 - Oganizational Theory  
 - Expanded Property Law  
 - Corporate Finance Law  
 - Economics of HR  
 - Offentlig Kontraktindgåelse, EU-udbud og Nationale Regler  
 - Law & Economics  
 
Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 
 - Employment Law  
 - Competition Law  
 - Negotion  
 - Intellectual Property  
 - Organizational Behaviour  
 - Property Law  
 - Accounting 1  
 - Commercial Law  
 - EU Law  
 - Source of Learning & Legal Method  
 - Marketing Law  
 - Proactive Management and Proactive Law  
 - Financing 1  
 - International Commercial Law  
 
Projects 
 
Praktikseminar 
September 2013 



 

 

Mit praktikseminar omhandlede hvilke udfordringer man står overfor som iværksætter. 
Både de økonomiske og juridiske problemstillinger samt hvilke motiver og barrierer 
selvstændige står overfor når de vil stifte egen virksomhed. Endvidere analyserede jeg 
rekrutteringsprocessen ved kurset 'Iværksætterpakken'.  
Resultat: 10 
 
Publications 
 
Mobning på arbejdspladsen - Forebyggelse i et juridisk og adfærdsmæssigt 
perspektiv(Link) 
Aarhus Universitet - Bachelorafhandling 
May 1, 2012 
Gennem afhandlingen redegøres og analyseres virksomhedens juridiske 
ledelsesmæssige 
ansvar og pligter samt retsstillingen for det psykiske arbejdsmiljø, med mobning på 
arbejdspladsen i fokus. 
Indledningsvist ønskes følgende adfærdsmæssige underspørgsmål afklaret. 
- Hvad er mobning? 
- Hvordan påvirker mobning virksomheden samt dens medarbejdere? 
- Hvordan håndterer virksomheden forebyggelse...more 
 
Additional Info 
 
Interests 
 - Professionelt: Jura,  
 - HR,  
 - Arbejdsret,  
 - Ansættelsesret,  
 - Konkurrenceret,  
 - Formueret,  
 - Engagere mig gerne i frivillige projekter. Fritid: Socialt samvær,  
 - træning,  
 - løb,  
 - skirejser 
 
Personal Details 
 Birthday: February 22 
 
Languages 
 
 - Dansk, Native or bilingual proficiency 
 - Engelsk, Professional working proficiency 
 


