
Stine Sørensen, 35 år, rådgiver i Forbrukerrådet

Hvor studerte du og når var du ferdig
Universitetet i Tromsø, avgangselev Universitetet i Tromsø, avgangselev 

Hva gjør jobben din bra
Jeg trives veldig godt i jobben min og det føles meningsfylt å være del av 

Forbrukerrådet har. Å være del av et større juridisk arbeidsmiljø med høyt tempo og hvor 
dager er like gjør at arbeidsplassen passer 

Hva slags jusstudent var du
Jeg var nok en student som måtte jobbe litt i starten for å finne ut hvilken studieteknikk 
meg best. Jeg skjønte fort at «skippertaksteknikken

år 2 til 6 vil jeg si at jeg var en relativt flittig student som utnyttet tiden godt og 
andre ting i tillegg til studier

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut
Dagene er svært varierte, men går i hovedsak ut på mekling mellom kjøper og selger 
rådgivning til forbrukere og næringsdrivende, samt å være 
Den siste tiden har også opplæring og kvalitetssikring av kollegaer vært 

arbeidshverdag.

Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter
Vær en jevn student – studer jevnt og trutt. Engasjer deg og finn noen å 

Diskuter juss, ikke bare les juss. Det var slik jeg fikk den virkelige forståelse av metode 
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Hva gjør jobben din bra?
trives veldig godt i jobben min og det føles meningsfylt å være del av samfunnsoppdraget 

har. Å være del av et større juridisk arbeidsmiljø med høyt tempo og hvor ingen 
er like gjør at arbeidsplassen passer meg bra.

Hva slags jusstudent var du?
Jeg var nok en student som måtte jobbe litt i starten for å finne ut hvilken studieteknikk som passet 

skippertaksteknikken» ikke egnet seg spesielt godt på jusstudiet. Fra 
år 2 til 6 vil jeg si at jeg var en relativt flittig student som utnyttet tiden godt og fikk tid til å gjøre 

andre ting i tillegg til studier.

Hvordan ser din typiske arbeidshverdag ut?
Dagene er svært varierte, men går i hovedsak ut på mekling mellom kjøper og selger i klagesaker, 
rådgivning til forbrukere og næringsdrivende, samt å være Forbrukerrådets representant i nemnd. 
Den siste tiden har også opplæring og kvalitetssikring av kollegaer vært en stor del av min typiske 

arbeidshverdag.

Hvilke oppfordringer har du til dagens studenter?
studer jevnt og trutt. Engasjer deg og finn noen å kollokviere sammen med. 

Diskuter juss, ikke bare les juss. Det var slik jeg fikk den virkelige forståelse av metode og fag.




