
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROFIL 

 

Miriam Michaelsen er specialiseret i individuel og kollektiv ansættelsesret, og hun rådgiver og assisterer både danske og 

internationale virksomheder inden for forhandling, retssagsbehandling, kontrakt- og erhvervsret. 

Miriam Michaelsen har en eminent evne til at formidle svært tilgængeligt stof til overskuelig, forståelig og brugbar viden, 

hvorfor hun de sidste 10 år løbende har rådgivet og undervist danske og internationale virksomheder i ansættelsesret og 

HR. 

Ofte agerer hun back office for HR-afdelinger med faglig såvel som menneskelig sparring. 

Som en del af NJORDs selskabsretslige team bistår Miriam Michaelsen også klienter med juridisk bistand inden for sel-

skabsret, herunder køb og salg af virksomheder mv. 

Sin viden fra alle sider af HR- og ansættelsesretten har Miriam Michaelsen samlet i NJORDs HR eBogen, der er et digitalt 

HR-værktøj helt fri for paragraffer. 
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SPROG 
 
Dansk, svensk og engelsk. 

 

 

 

 

KØBENHAVN 

(+45) 77 40 11 66 

(+45) 20 58 54 68 

MIM@NJORDLAW.COM 
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ERHVERVSERFARING 

 

2016- NJORD Law Firm, partner 

2015-2016  NJORD Law Firm, advokat  

2013-2014 MAQS Law Firm, advokat 

2006-2013 MAQS Law Firm, juridisk konsulent og 
advokatfuldmægtig 

2004-2006 Dansk Erhverv, juridisk rådgivning, stu-
dentermedhjælper 

  

ADVOKAT (L), PARTNER 

MIRIAM MICHAELSEN 

 

UDDANNELSE 

 

2015 Møderet for Landsret 

2013 Advokat 

2010 Cand.jur., Københavns Universitet 

2007-2008 ESADE Business School, Barcelona
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PUBLIKATIONER  
 

• Redaktør af HR eBogen  

HR eBogen er udviklet af NJORD Law Firms team af HR-jurister som et essentielt værktøj til store og små virk-

somheder. Vi har samlet opslagsværk, paradigmer og gratis kurser – alt i ét digitalt HR-værktøj.  

 

MEDLEMSKABER 

 

• Medlem af foreningen Ansættelsesadvokater 

• Medlem af Dansk Forening for Arbejdsret 

• Medlem af International Bar Association (IBA) 

• Medlem af International Association for Young Lawyers (AIJA) 

• Stifter af og bestyrelsesformand for foreningen Digitalt Ansvar (DIGA) 

 

ØVRIGE INFORMATIONER 

 

Miriam Michaelsen står også i spidsen for NJORDs tværfaglige juridiske team, som rådgiver og fører retssager om ulovlig 

deling af billeder og film på nettet med krænkende indhold. Afhængigt af fakta omhandler sagerne krav om straf, erstat-

ning og godtgørelse efter blandt andet straffeloven, ophavsretsloven, persondataloven, markedsføringsloven og de er-

statningsretlige regler.  

Hun har i den forbindelse stiftet forening Digitalt Ansvar (DIGA), som blandt andet arbejder for tidssvarende lovgivning 

og effektiv efterforskning af digitale krænkelser.  

https://www.njordlaw.com/da/hr-e-bogen/velkommen/

