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”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det 
slutet på början.” sa Churchill en gång i tiden. Och för första gången kän-

ner jag att jag förstår vad han menar, då jag närmar mig slutet av min 
juristutbildning och nu måste tänka på vad jag faktiskt ska göra med mitt 
liv. När jag började sträckte sig utbildningen så långt framför mig att jag 

nog trodde jag för evigt skulle spendera mina dagar på biblioteket och 
mina nätter på nation. Inte då! Men istället för att känna otrolig rädsla 

och ångest över vad som komma skall, känner jag efter snart nio månad-
ers ansvar för Kontaktdagen, otrolig framtidshopp och motivation. Vilk-
en fantastiskt utbildning jag har valt som ger mig så många möjligheter! 

Upptäck möjligheterna du med! Besök mässan den 10e november.

– Mary Ohrling, Ordförande Kontaktdagen

Ordförande har ordet

Foto: Andreas Carlsson



“Mässan är till för Dig, utställarna är där 
för Din skull – så våga ta för dig och ställ 
frågor till de organisationer och företag 

som Du är intresserad av!” 
– Anna,

Mässansvarig och vice ordförande

 Från vänster:  Elin Holm, Anna Dalshagen, Marcus Korell, Mary Ohrling, Jonas Lårdh, 
   Amanda Birgersson Thor , Beatrice Håkanson

“På banketten får Du en fantastisk mö-
jlighet att prata med utställarna på ett mer 

avslappnat och roligt sätt!” 
– Beatrice, 

Bankett och rekrytering

“Kontaktdagen är mycket mer än själva 
mässan! Sponsoreventen ger dig möjlighet 

att träffa potentiella arbetsgivare på ett 
roligt och mer avslappnat sätt”

– Amanda, 
Marknadsföring inkl. Pre-day! och event

“Pre-day har i år ett flertal intressanta 
föreläsare, alla med olika bakgrund och 
historia, vi i styrelsen ser fram emot en 
spännande och lärorik dag - vi ses där!” 

– Elin, 
Marknadsföring inkl. Pre-day! och event “Endast pengar sätter gränser” 

– Jonas, 
Ekonomiansvarig

“Kontakt- och gruppsamtalen är en unik 
möjlighet och kan öppna många dörrar!” 

- Marcus, 
Kontakt- och gruppsamtal, hemsida och mässguide

Foto: Andreas Carlsson

Styrelsen 2015
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För femte året i rad så har Kontaktdagen 
arbetat med arbetsgrupper. Det är dels en 
chans för studenter utanför styrelsen att 
få vara en del av, och skapa, Kontaktda-
gen men även en stor hjälp för styrelsen 
då Kontaktdagen år för år växer och blir 
större. I en arbetsgrupp får du jobba inom 
ett specifikt område med din ansvarige 
styrelseledamot som leder arbetsgrup-
pen. Det är ett utmärkt sätt att dels få en 
insyn i styrelsens arbete men utan samma 
ansvar. Ett perfekt sätt om du alltså vill 
få en introduktion eller går i tanken att 
framöver söka en styrelsepost men vill ha 
lite mer erfarenhet.

Kontaktdagen har anordnats i Uppsala av 
och för juriststudenter sedan början av 
1990-talet. Målsättningen är att ge stu-
denter en chans att få inblick i yrkeslivet 
och skapa en kontaktyta mellan studenter 
och framtida arbetsgivare.

Vi vill att studenter ska erbjudas en 
mångfacetterad och bred arbetsmark-
nadsdag som på ett ärligt, enkelt och 
attraktivt sätt återspeglar arbetsmark-
naden för juristen. Kontaktdagen AB 
grundades 2006 och ägs tillsammans av 
JF och ELSA Uppsala. JF innehar den 
största aktieposten på 75%. Det är repre-
sentanter för JF och ELSA Uppsala som 
tillsätter Kontaktdagsstyrelsen som i sin 
tur rekryterar arbetsgrupper.

Är du som student intresserad av att  
engagera dig i 2016 års Kontaktdag, tveka 
inte att höra av dig till någon av fören-
ingarna eller någon i nuvarande styrelse. 
Rekrytering till styrelsen kommer 
påbörjas efter Kontaktdagen och infor-
mation kommer läggas upp på respektive 
hemsidor och i sociala medier.

Arbetsgrupper

2015

Är du som student intresserad av att engagera dig 
i 2016 års Kontaktdag, tveka inte att höra av dig

>>
<<
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Marknadsföring inkl. Pre-day!
Från vänster:

Elin Holm
Stefan Golijanin

Amanda Birgersson Thor
Oliver Bengtsar Sellner

Ulrika Kopp

Mässguide, hemsida och
kontakt- och gruppsamtal 

Från vänster: 
Clara Ericsson
Marcus Korell 
Tove Lövgren

Mässa
Från vänster: 

Emma Hellberg
Anna Dalshagen
Faezeh Veghar

Bankett och rekrytering
Från vänster:
Nina Bergsten

Beatrice Håkanson
Michelle Brodin



Intervjuer & 
sponsorevent



Möt din framtid!
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Karin Källström

Ålder: 26

Pluggade i: Uppsala

Arbetsomåde: M&A och miljö- och ener-
girelaterad juridik

Varit på Gernandt & Danielsson: 

Sedan 2014

Tips till studenter: Slösa inte din tid åt att 
oroa dig – det kommer gå bra!

En härlig sensommardag kliver vi in i 
Gernandt & Danielssons lokaler belägna 
på Drottninggatan mitt i Stockholms city, 
och vilka lokaler sedan. Ljusa rum med 
vackra stuckaturer, högt i tak och en fan-
tastisk utsikt över vattnet och Nybrovik-
en. Vi slår oss ner i ett av rummen för en 
pratstund tillsammans med en av byråns 
biträdande jurister, Karin Källström. 

Vad är din bakgrund och hur hamnade 
du på Gernandt & Danielsson?
Jag studerade juridik i Uppsala, och hade 
parallellt med studierna olika sidoengage-
mang i form av både ett eget företag och 
ideellt engagemang. I ärlighetens namn 
var jag i början av studierna inte särskilt 
intresserad av affärsjuridik, men kom i 
kontakt med Gernandt & Danielsson vid 
en av deras årliga casedagar. Efter att ha 
deltagit på studentevenemang med ett 
flertal byråer och varit sommarnotarie på 
Gernandt & Danielsson och på en annan 
byrå hade jag en rätt bra bild av hur olika 
byråer kan skilja sig åt. När det var dags 
att söka jobb var Gernandt & Danielsson 
mitt förstahandsval.

Trots att du från början inte var vidare 
intresserad av affärsjuridik är det ändå 
inom detta område du nu arbetar. Vad 
var det med affärsjuridiken som du i 
slutändan fann lockande? 
Jag är något av en generalist - jag tyckte 
att de flesta terminer på juristlinjen var 
roliga.  I rollen som affärsjurist kommer 
man i kontakt med många delar av juri-
diken. Vidare lockade advokatyrket – min 
dröm är att bli en riktigt vass advokat om 
ett par år.

Du som jobbat på Gernandt & Daniels-
son strax under ett år minns säkert väl 
din första tid på byrån. Hur upplevde du 
tiden som nyanställd?
Det är full fart direkt. Som nyanställd 
deltar man inledningsvis i introduktion-
sutbildningar, till exempel en omfattande 
kurs i juridisk engelska. Två faddrar finns 
även till hands för att hjälpa till, dels med 
yrkesrelaterade frågor och dels med den >>



sociala biten. När jag blickar tillbaka på 
min första tid minns jag den som både 
intensiv, spännande och lärorik. 

Om man som student eller nyexaminerad 
är sugen att liksom dig jobba på Ger-
nandt & Danielsson, hur ska man då bära 
sig åt?
Vi rekryterar löpande, så oavsett vilken 
tjänst du söker kan du alltid skicka in ditt 
CV och dina betyg via hemsidan 

gda.se.  Det är alltid bra att försöka knyta 
kontakter på den byrån som intresserar 
en. Casedagen, extrajobb som Research 
Trainee, Talangdagen, sommarnotarie-
programmet eller uppsatspraktik är bra 
vägar in hos oss på Gernandt & Daniels-
son. Det fungerade för mig!

Så har du några råd till de studenter som 
är sugna på att skicka in sitt CV till er? 
Många upplever det nog svårt att sticka ut 
med sitt CV i jobbsökardjungeln.
Först och främst: tveka inte att söka! Vas-
sa studieresultat av stor vikt men det är 
helhetsbilden som räknas. Engagemang 
på sidan av är en bra krydda till ett CV, 
likaså språkkunskaper, utlandserfarenhet 
eller extrajobb under studietiden. Men 
man behöver inte ha gjort precis allt. 
Kom heller inte och säg ”jag har inga kon-
takter” och snegla avundsjukt på kursare 
som har jurister och näringslivspampar 
i släkten – kontakter kan du skaffa själv. 
Exempelvis på Kontaktdagen. 

Vad upplever du vara den största skill-
naden mellan studier och arbetsliv?
Jag powernapar mycket mindre, nu-
mera! Skämt åsido, i arbetslivet jobbar 
du med hantverket på riktigt. När det är 
någon som behöver din hjälp räcker inte 
”rättsläget är oklart” eller ”det beror på” 
som svar. 

Finns möjligheter att arbeta internatio-
nellt hos er?
Absolut! Flera av mina kollegor har åkt på 
så kallade secondments. Det kan vara hos 
en advokatbyrå utomlands eller hos en av 
våra klienter utomlands eller i Sverige. 

Vad definierar en god jurist enligt dig?
Bra omdöme och noggrannhet. En viss 
disciplin och envishet kommer man 
också långt på. Samtidigt vill jag fram-
hålla att det på Gernandt & Danielsson 
finns många olika personligheter – på en 
arbetsplats finns behov av olika typer av 
jurister. 

Några slutliga visdomsord till studenter-
na?
Det kan inte understrykas nog; se till 
att njuta av studietiden! Gör din grej på 
Stockens schlagergolv. Sitt lite för länge 
och drick lite för många öl på Orvars. Det 
är en fantastisk tid i en fantastisk stad, så 
ta tillvara på den. Dessutom, lär känna 
dina studiekamrater – du kommer med 
all sannolikhet att möta dem ute i arbet-
slivet sedan. 



2 NOVEMBER

VILL DU FÅ EN INBLICK I VERKLIGHETEN PÅ EN AFFÄRSJURIDISK BYRÅ 
UNDER ROLIGA OCH LÄRORIKA FORMER?  

Vi ses till frukost. Då kommer klienten till dig med ett problem och vill ha  
en lösning klar till eftermiddagen. Jurister från Gernandt & Danielsson är 
med och ger råd och stöd under hela dagen, som avslutas med en middag.  
Du anmäler dig individuellt och kan inte förbereda dig – alla förutsättningar 
ges på plats.

Ta chansen att vara med på Casedagen – Projekt Skywalker 2015! 

Välkommen!

FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: WWW.KONTAKTDAGEN.SE
ANMÄL DIG SENAST DEN 26 OKTOBER

CASEDAGEN 
Projekt Skywalker

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson 
på www.gda.se eller följ oss på facebook.
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Yousef Chakir

Ålder: 27

Pluggade i: Uppsala, examen i februari 
2015

Arbetsomåde: Corporate finance och 
compliance

Vi kliver in på Lindahls kontor på Mäster 
Samuelsgatan i centrala Stockholm en sen 
fredagseftermiddag. Det är lugnt i recep-
tionen och vi serveras kaffe innan Yousef 
möter oss. Trots att en lång arbetsvec-
ka börjar gå mot sitt slut är han full av 
energi och planerar att stanna ytterligare 
en stund på kontoret, han är mitt uppe i 
ett spännande ärende. Vi slår oss ned i ett 
konferensrum för en pratstund.  

Hur hamnade du på Lindahl?  
Jag var med i Lindahls tävling Business 
Law Challenge 2012, då gick jag termin 
5 och kom till finalen i Stockholm. Det är 

en superrolig tävling som alla borde vara 
med i om möjligt! Efter tävlingen blev 
jag tillfrågad om att vara med i Lindahls 
studentpool. 

Vad innebär det att vara med i Lindahls 
studentpool?
Det man gör är att ta över assistenters roll 
från sen eftermiddag till kväll. Arbetet 
är främst administrativt, men under den 
senare tiden gjorde jag även rättsutred-
ningar. Man får göra allt från att ta fram 
protokoll till att registrera ändringar i 
styrelser. Jag rekommenderar alla att 
söka, det är studenter från både tidiga 
och sena terminer.

Hur upplevde du att det var att komma ut 
i arbetslivet?
Positivt, det är mycket roligare när man 
väl börjar göra saker på riktigt! Jag kände 
mig förberedd, eftersom jag jobbade 
ganska mycket under studietiden så var 
arbetslivet inte helt okänt för mig. 

Vilka egenskaper är enligt dig viktiga i 
arbetslivet? 
Ödmjukhet är en bra egenskap att ha, 
man kan inte börja jobba och tro att man 
är bäst, för det är man inte. Det är också 
bra att inte ta motgångar överdrivet hårt, 
alla gör fel ibland och man träffar inte 
alltid rätt. Istället är det viktigt att kunna 
ta till sig av kommentarer och göra något 
konstruktivt av det. 

Vad skulle du vilja ge för tips till alla 
juriststudenter?
Gör så mycket av studietiden som möjligt. 
Det är en tid där man kan finna sig själv 
och göra olika saker, det handlar om att 
skapa ett ”mindset” för en själv som man 
använder i arbetslivet. Jag rekommender-
ar också att ta chansen att gå på de events 
för studenter som Lindahl arrangerar, det 
är ett bra sätt att få en känsla för arbet-
slivet och träffa verksamma jurister. 
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Sofia Lysén

Ålder: 26

Pluggade i: Uppsala, tog examen i juni 
2014

Arbetsomåde: Corporate finance 

Några dagar senare befinner vi oss på 
Lindahls Uppsalakontor på Vaksalagatan. 
Lokalerna är modernt inredda  och har en 
vidsträckt utsikt över Uppsala. Vi blir väl-
komnade av Sofia Lysén som tar med oss 
till konferensrummet ”Gamla Torget” och 
bjuder på kaffe och ett trevligt, inspire-
rande samtal.   

Hur hamnade du på Lindahl?  
Jag började på Lindahl i september 2014, 
direkt efter studierna. Då hade jag inte 
varit här tidigare, men jag hade fått ett 
bra intryck och hört mycket gott om 
Lindahl.

Hur visste du vad du ville arbeta med 
inom juridiken? 
Mycket föll på plats under den senare 
tiden av studierna, både under fördju-
pningskurserna, men även när jag fick 
möjlighet att praktisera. Det var givande 
att prova på arbetslivet istället för att 
bara plugga. I början av arbetslivet gör 
det ingenting att vara bred. Det kan 
snarare vara bra att smala in sig senare.  
För att bli en bra jurist är det positivt att 
kunna plocka fram kunskaper inom olika 
rättsområden.

Vad gör Lindahl till en bra arbetsplats? 
Något som är roligt med Lindahl är att 
det hela tiden händer nya saker. Det finns 
en charm i att inte göra samma saker var-
je dag och lära sig något nytt hela tiden. 
Sedan uppskattar jag Lindahl för att det 
inte bara är fokus på jobbet. Det händer 
även mycket vid sidan av jobbet.  

Vad bör man vara intresserad av för typ 
av arbetsplats för att söka sig till Lindahl?
En arbetsplats där det händer mycket. 
Det kan vara snabba puckar så personer 
som söker sig till oss  ska trivas med ett 
högt tempo och att det händer myck-
et runt omkring. Det är även bra om 
personen i fråga är en social person som 
tycker att det är roligt med klientmöten 
och evenemang.

Vad skulle du vilja ge för tips till alla 
juriststudenter? 
Ta inte i så ni spricker. Fokusera på stud-
ierna och engagera er i något enbart om 
ni tycker det är kul. Det är inget krav att 
göra tio olika grejer för att det ska se bra 
ut på ditt CV. Underskatta inte att arbeta 
med något du tycker är kul, fokusera på 
det när du väljer fördjupningskurs. Och 
stressa inte för mycket över betygen! 



LIVET PÅ BYRÅ?
WORKSHOP OCH MIDDAG.
       VÄLKOMMEN!

Vad gör en affärsjurist i praktiken och hur är det att arbeta på Lindahl? 
Dessa frågor besvara  hos oss  den 19 november

Klockan 17.30 är du välkommen till vårt kontor på Vaksalagatan 10 för en avslapp-
nad workshop där vi tillsammans diskuterar livet på en modern advokatbyrå och hur 
det är att arbeta med affärsjuridik i praktiken. Kvällen avslutas med en gemensam 
middag där du får en möjlighet att lära känna både äldre och yngre Lindahlare och 
berätta för oss vad just du brinner för. Välkommen!

Skicka din intresseanmälan till carola.blom@lindahl.se senast den 12 november. 

Vid ett stort antal anmälningar kommer vi att prioritera studenter från de högre 
terminerna. Antalet platser är begränsat, så ju förr du anmäler dig, desto säkrare.

Besök oss på lindahl.se/karriar och facebook.com/lindahlkarriar 

Lind0153_Annons_Student.indd   1 2015-09-24   09:13



Pre-day!

9 november
Clarion Hotel Gillet
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Vi är väldigt stolta över att presentera årets upplaga av Pre-day!

Fokus ligger på spännande föreläsningar med inriktning mot olika kar-
riärvägar. Hur ser egentligen karriärvägarna ut för en jurist? Möjligheterna 
är näst intill oändliga – av detta följer att vi har allting från jurister hos den 

topprankade arbetsgivaren Spotify till advokatsamfundets generalsekreterare 
Anne Ramberg på schemat. Vill du veta hur notarietjänstgöringen går till och 
hur livet som domare är, eller kanske hur man startar en affärsjuridisk byrå? 

Kasta ett öga på våra föreläsare på sidorna som följer!

Kontaktdagen Pre-day äger rum den 9 november - en dag fylld med intressan-
ta föreläsningar på Clarion Hotell Gillet. Varmt välkommen!

Anmälan till ett eller flera event görs via hemsidan, www.kontaktdagen.se

Vad är Pre-day?
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För mer info samt anmälan
www.kontaktdagen.se

- Spotify -
10:00–11:00

- Jansson & Norin -
11:30–12:30

- Anne Ramberg -
13.30-14.30

- Fredrik Wersäll -
15.00-16.00

- Domstolsverket -
16.00-17.00 

Föreläsningar

- Rebcca Thornburn Stern  -
17.00-18.00 

9 november, Clarion Hotel Gillet



19

Vill du veta mer om hur man arbetar som jurist i en värld där 
mottot är “run fast and break things!”? Där den relevanta ju-
risdiktionen sällan är den svenska och där det mesta som görs 
är otrampad mark?

I sådana fall ska du komma och lyssna på Lise Alm! 

Lise har arbetat med Spotify i åtta år, de senaste sex åren som 
bolagsjurist och under de senaste åren har hon byggt upp 
Spotifys corporateavdelning. Innan Spotify lanserades arbeta-
de hon som konsult från stor affärsjuridisk byrå.  

Under hennes tid har Spotify gått från okänt till världsnamn, 
från 80 anställda till 1700 och från betaversion till över 75 
miljoner användare!

>> 10:00 - 11:00 <<

Att arbeta hos den topprankade arbetsgivaren Spotify

Lise Alm, Spotify
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Jansson & Norin startades för tre år sedan av två studenter 
vid Handelshögskolan i Göteborg som valde att trotsa den 
klassiska “göra hundår på byrå”-vägen för att starta något 
eget. 

Genom att specialisera sig på start ups och vända uppochner 
på sättet att sälja juridik har byrån lyckats överleva och därtill 
utvecklas med råge. Jansson & Norin har idag 13 anställda 
och kontor i såväl Stockholm som Göteborg. 

Välkomna på en föreläsning om att vara jurist och entre-
prenör!

>> 11:30 - 12:30 <<

Starta egen byrå!

Jansson & Norin
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Anne Ramberg är sedan år 2000 generalsekreterare i Sveriges 
advokatsamfund. Hon är den första kvinnan på denna post. 

Förutom att vara generalsekreterare innehar hon en rad 
uppdrag i Sverige och internationellt som bland annat leda-
mot i Domarnämnden och Ad hoc-domare i 
Europadomstolen. 

Under sin verksamma tid har Ramberg ofta engagerat sig i 
uppmärksammade juridiska frågor i samhällsdebatten, vilket 
speglas i temat för Rambergs föreläsning som är ”Advokat-
ens roll och samhällsansvar” – det här är med andra ord en 
föreläsning du inte vill missa!

>> 13:30 - 14:30 <<

Advokatens roll och samhällsansvar

Anne Ramberg
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Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll guidar oss genom några 
av de bland oss juriststudenter mest populära karriärvägarna. 

Med erfarenheter som rättschef på justitiedepartementet, 
riksåklagare och justitieråd (och dessutom juriststudent i 
Uppsala) i bagaget vet Wersäll vad han talar om när han 
redogör för de möjligheter som finns för en jurist inom den 
offentliga sektorn.

Kom och hör Wersäll berätta om sina egna karriärval och bli 
inspirerad till att klättra högt inom domar- eller åklagaryrket.  
Tid finns till att ställa frågor. 

>> 15:00 - 16:00 <<

Juristyrket- Karriärvägar och möjligheter

Fredrik Wersäll
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Att arbeta i domstol är ett lagarbete där olika yrkesgrupper 
arbetar tillsammans.

Kom och lyssna på Richard Ekstrand vid Notariekansliet på 
Domstolsverket som berättar om olika yrken inom Sveriges 
Domstolar.

Du kommer också att få veta mer om hur anställningen av 
notarier till Sveriges Domstolar går till, vilka formella krav 
som finns och hur urvalet görs.

Tillfälle ges också att ställa frågor om bland annat an-
sökningsförfarandet, meritvärdering och vad notarietjänst-
göringen innebär.

>> 16:00 - 17:00<<

Notarie, föredragande och domare

Richard Ekstrand, Domstolsverket 
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Ingen har kunnat undgå den pågående flyktingkatastrofen i 
Europa. Migration och asyl har diskuterats mer än någonsin 
de sista månaderna och det har väckt många frågor.

Varför måste flyktingar färdas illegalt i Europa? Hur ska 
lagstiftarna kunna reda ut situationen? Och vad är EU:s roll i 
detta?

Rebecca Thorburn Stern är lektor och docent i folkrätt vid ju-
ridiska fakulteten här i Uppsala med fokus på migrationsrätt 
och mänskliga rättigheter. Hon kommer hjälpa oss att reda ut 
de juridiska frågorna kring flyktingströmmarna i Europa. Tid 
finns för frågor och diskussion.

En mycket viktig och aktuell föreläsning som alltså får avsluta 
årets Pre-day, missa inte den!

>> 17:00 - 18:00<<

Asyl och migration

Rebecca Thorburn Stern



Mässan

10 november
Uppsala Konsert & Kongress



Möt din framtid!
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Mässan har i år fått ett rejält ansiktslyft! Liksom föregående år 
kommer mässan att hållas på Uppsala Konsert & Kongress, men 

med ett nytt upplägg och helt nya möjligheter. 

Mässan har expanderat ytterligare jämfört med tidigare år och 
det kommer vara 90 utställare på plats för att möta Uppsalas ju-
riststudenter. Vi har även i år arbetat hårt för att få till en så stor 

variation och bredd bland utställarna som möjligt för att göra 
Kontaktdagen till en dag som har något för alla. Under mässan 
ges även möjlighet att gå på gruppsamtal eller varför inte passa 

på att gå på ett personligt kontaktsamtal och få chansen att träffa 
en representant från din drömarbetsgivare.

Kom till mässan, möt din framtid!

Uppsala Konsert & Kongress
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Uppsala Konsert & Kongress
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Mässkartor
Plan 2 - Entréplan
1. Juridiska föreningen 
2. ELSA
3. Projure
4. Institutet för juridik & internet
5. Feministiska Juriststudenter Uppsala
6. Drivhuset Uppsala 
7. Juristresursen
8. Svenska Avdelningen av Internationella Ju-

ristkommissionen – ICJ
9. ADASTRA
10. Föreningen för Utvecklingsfrågor
11. Amnesty
12. Uppsala Rödakorskrets
13. Juridisk Publikation
14. The Scholar
15. Lawline
16. Kilpatrick Townsend
17. zeb
18. Jusek
19. Europeiska unionens domstol
20. FN Uppsala
21. Hamilton 
22. Setterwalls Advokatbyrå
23. White & Case 
24. Vittnesstöden Uppsala
25. Domstolsverket
26. Centrum för rättvisa
27. Mannheimer Swartling
28. PwC
29. Universitets- och högskolerådet
30. Juridiska institutionen, Uppsala universitet
31. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
32. Advokatfirman Hammarskiöld & Co 
33. Advokatfirman Vinge
34. Linklaters
35. Energimarknadsinspektionen
36. Nyköpings Tingsrätt
37. Regeringskansliet
38. Advokatsamfundet 
39. Åklagarmyndigheten
40. Fackförbundet ST
41. Unionen Student
42. Time Advokatbyrå
43. Lebenberg Advokatbyrå
44. Kronofogden
45. Patent- och Registreringsverket
46. Länsförsäkringar

47. Migrationsverket
48. Grönberg Advokatbyrå
49. MAQS Advokatbyrå
50. Advokatfirman Lindahl 
51. Deloitte
52. Advokatfirman Glimstedt
53. Hellström Advokatbyrå
54. Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advoka-

ter
55. Andersson Gustafsson Advokatbyrå
56. Gernandt & Danielsson 
57. Foyen Advokatfirma
58. Danowsky & Partners  
59. Familjens jurist
60. Svalner
61. Skeppsbron Skatt
62. Advice Kvarnström Westin Pernholt
63. Försäkringskassan

Plan 3
64. Wistrand
65. Magnusson advokatbyrå
66. Juristbyrån
67. Hyresgästföreningen
68. Trafikverket
69. Advokatfirman Wigert & Placht
70. Legal Career
71. Holmgren Hansson Advokatbyrå AB
72. Gärde Wesslau
73. FCG Risk & Compliance AB
74. Ackordcentralen
75. Hannes Snellman
76. Intertrust Group 
77. EY
78. NORDIA Law
79. Advokatfirman Törngren Magnell
80. Grant Thornton
81. Ashurst Advokatbyrå AB
82. Advokatfirman Fylgia KB
83. Bird & Bird
84. Baker & McKenzie
85. Jansson & Norin 
86. Advokatfirman Cederquist 
87. DLA Nordic
88. Roschier
89. KPMG 
90. Delphi
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31 Karta
grupp- & kontaktsamtal

Jusek CV-granskning

Observera att kontaktsamtal kommer även att hållas i K2 på 
plan 3 (För karta se sida 30)
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Väl genomtänkta frågor
Läs på om utställarna i mässguiden och 
på vår hemsida. Det gör det lättare att 
komma på vilka frågor du vill ställa, och 
hjälper dig att ta reda på vilka som 
arbetar med frågor som intresserar dig. 

Spara mässguiden
Mässguiden innehåller värdefull informa-
tion om utställare som du en dag kanske 
söker jobb eller praktik hos. Spara därför 
guiden tills det är dags att ansöka, för att 
se vad de letar efter när de rekryterar.

Utnyttja kontakt- och gruppsam-
talen
Kontakt- och gruppsamtalen innebär 
en unik möjlighet att träffa några av ut-
ställarna under mer privata förhållanden. 
Gruppsamtalen är givande för alla 
studenter som vill lära känna en utställare 
bättre och kontaktsamtalen är perfekt om 
du har kommit en bit i utbildningen och 
exempelvis söker sommarnotarietjänst, 
uppsatspraktik eller arbete. Läs mer om 
kontakt- och gruppsamtalen på nästa 
uppslag eller på vår hemsida:
www.kontaktdagen.se  

snabba att
ställa i montern!10

Så lyckas du på

Kontaktdagen

1. Vad söker ni för personlighet när ni               
    rekryterar?
2. Hur viktiga är betygen? 
3. Vad krävs för att få komma på en                   
    arbetsintervju?    
4. Hur är den första tiden på er ar        
    betsplats?
5. Vad är det som skiljer er från an  
    dra?
6. Erbjuder ni extrajobb för student  
    er?
7. Vad erbjuder ni för utvecklingsmö  
    jligheter?
8. Hur går er rekryteringsprocess till?
9. Hur ser ni på tingstjänstgöring?
10. Kommer du på banketten?



33

Utställare
Alla utställare i bokstavsordning  Sida:

1. Ackordcentralen    73
2. ADASTRA      126 
3. Advice Kvarnström Westin Pernholt  74 
4. Advokatsamfundet     118
5. Amnesty     126
6. Andersson Gustafsson Advokatbyrå  75
7. Ashurst Advokatbyrå AB    76
8. Baker & McKenzie    77
9. Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater 78
10. Bird & Bird     79
11. Cederquist      81
12. Centrum för rättvisa    82
13. Danowsky & Partners      83
14. Deloitte     84
15. Delphi     61
16. DLA Nordic     85
17. Domstolsverket    39
18. Drivhuset Uppsala     127
19. ELSA     127
20. Energimarknadsinspektionen   86
21. Europeiska unionens domstol   88 
22. EY      87
23. Fackförbundet ST    115
24. Familjens jurist    89
25. FCG Risk & Compliance AB   90
26. Feministiska Juriststudenter Uppsala  128
27. FN Uppsala     128
28. Foyen Advokatfirma    65
29. Fylgia KB      62
30. Föreningen för Utvecklingsfrågor   91
31. Försäkringskassan    92
32. Gernandt & Danielsson     35
33. Glimstedt     93
34. Grant Thornton    94
35. Grönberg Advokatbyrå    95
36. Gärde Wesslau     66
37. Hamilton      41
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38. Hammarskiöld & Co     43
39. Hannes Snellman    45
40. Hellström Advokatbyrå    96
41. Holmgren Hansson Advokatbyrå AB  97
42. Hyresgästföreningen    98
43. Institutet för juridik & internet   99
44. Intertrust Group    100
45. Jansson & Norin     101 
46. Juridisk Publikation    129
47. Juridiska föreningen     129
48. Juridiska institutionen, Uppsala universitet  123
49. Juristbyrån     102
50. Juristresursen     130
51. Jusek     130
52. Kilpatrick Townsend    67
53. KPMG      68
54. Kronofogden     103
55. Lawline     104
56. Lebenberg Advokatbyrå    105
57. Legal Career     80
58. Lindahl      37
59. Linklaters     106
60. Länsförsäkringar    107
61. Magnusson advokatbyrå    71
62. Mannheimer Swartling    47
63. MAQS Advokatbyrå    108
64. Migrationsverket    109
65. NORDIA Law     49
66. Nyköpings Tingsrätt    110
67. Patent- och Registreringsverket   111
68. Projure     131
69. PwC      72
70. Regeringskansliet    112
71. Roschier     51
72. Setterwalls Advokatbyrå    113
73. Skeppsbron Skatt    114  
74. Svalner     116
75. Svenska Avdelningen av 
         Internationella Juristkommissionen – ICJ       117 
76. The Scholar     132
77. Time Advokatbyrå    119
78. Trafikverket     120
79. Törngren Magnell    121
80. Unionen Student    132
81. Universitets- och högskolerådet   122
82. Uppsala Rödakorskrets    131
83. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse   133
84. Vinge     53
85. Vittnesstöden Uppsala    133
86. White & Case      55
87. Wigert & Placht    124
88. Wistrand     57
89. zeb      125
90. Åklagarmyndigheten    59
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Namn
Gernandt & Danielsson

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
Cirka 100 totalt varav cirka 
70 är jurister

Nyanställningar/år
Ca 8-10 jurister 

Ingångslön
30 000 kr/mån om man 
kommer direkt från univer-
sitet och 34 000 kr/mån om 
man är tingsmeriterad eller 
har motsvarande erfarenhet

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Karin Danin, HR-chef
Kontakt: 
08 670 64 26
karin.danin@gda.se
Hemsida: 
www.gda.se

Verksamhetsområden
Gernandt & Danielsson erbjuder kvalificerad rådgivning 
inom alltifrån företagsförvärv och aktiemarknadsrätt till 
processrätt, bank- och finansrätt, immaterialrätt, fas-
tighetsjuridik, arbetsrätt och EU-rätt. Gernandt & Dan-
ielsson är en av landets högst rankade advokatbyråer 
enligt både nationella och internationella branschmät-
ningar. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Grunden är goda juridiska kunskaper och en nyfikenhet 
på affärsjuridik. Betygen är förstås
viktiga, men de är inte ensamt avgörande. Vi fäster också 
vikt vid andra meriter som t.ex.
utlandsstudier, arbetslivserfarenhet, förtroendeuppdrag 
och språkkunskaper. Personlighet och
social kompetens är givetvis viktigt. Intresse för näring-
slivet är också relevant. Ting är
meriterande, men inget krav.

Företagsinterna traditioner 
Årlig skidresa, idrottsaktiviteter, fredagspub, vår-, höst- 
och julfest, särskilda fester för yngre medarbetare, ut-
landskonferenser, med mera. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det är krävande att arbeta på en affärsjuridik byrå – men 
det är också oerhört roligt och utvecklande. På Gernandt 
& Danielsson får du arbeta med spännande klienter och 
avancerade arbetsuppgifter i en internationell miljö. Vi 
erbjuder bra löner och kvalificerad kompetensutveck-
ling. Byråns secondmentprogram ger en unik möjlighet 
att under en period arbeta på en ledande advokatbyrå 
utomlands eller hos ett klientföretag. På Gernandt & 
Danielsson finns en stark laganda. Som ung jurist får 
man tidigt ta ansvar och hamnar nära centrum i uppdra-
gen. Vi rekryterar löpande – du är alltid välkommen att 
skicka in din arbetsansökan! Besök oss gärna på www.
gda.se och på Facebook.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Variationen är stor. En dag kan innehålla allt från arbete 
med rättsutredningar och avtalsgranskning till klient-
möten eller vidareutbildning. Hos oss finns en stark 
laganda – det finns inga vattentäta skott mellan gen-
erationer eller verksamhetsgrupper. Även unga jurister 
hamnar nära centrum i uppdragen.



TALANGDAG 2016
Pluggar du i vår på termin tre till fem? Och är du nyfiken på affärsjuridik? 
Ta då chansen att utmana dig själv på Gernandt & Danielssons TALANGDAG 
den 21 april 2016!

Vi ses till frukost. Sedan följer en hel dag med intervjuer, caseövningar och 
problemlösningstest. Du får feedback av erfarna affärsjurister. Dessutom deltar  
du i seminarier om affärsjuridik och om rollen som advokat.

Läs mer om en karriär hos Gernandt & Danielsson på  
www.gda.se eller följ oss på facebook.

Läs mer och ansök senast den 31 mars på  
www.gda.se/karriar/talangdagen

21 APRIL
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Namn
Advokatfirman Lindahl 

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Uppsala, Örebro 
och Helsingborg

Antal anställda
Ca 400

Nyanställningar/år
Ca 30 nyrekryteringar per 
år

Ingångslön
Ingångslönen är marknads-
mässig och varierar mellan 
våra kontor

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Hemsida: 
www.lindahl.se

Verksamhetsområden
Lindahl är en affärsjuridisk fullservicebyrå med särskild 
spetskompetens inom life science, immaterialrätt, TMT 
(teknologi, media och telekom) samt tvistelösning och 
process.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Lindahl växer snabbt och söker nytänkande personer 
som vill vara med och bidra till att utveckla både byrån 
och våra klienters affärer. Utöver ett intresse för af-
färer tror vi att tydlighet och prestigelöshet är viktiga 
egenskaper; både för att leverera det klienten vill ha och 
för att skapa ett bra klimat kollegor emellan. Vår strävan 
är att bygga starka team där varje individs personlighet 
får komma fram.

Företagsinterna traditioner 
Varje kontor har sina egna traditioner men några är ge-
mensamma för hela Lindahl, som den årliga byråstäm-
man och gåsamiddagar i Skåne. Vi har många sportiga 
medarbetare som ställer upp i Vätternrundan, Vasalop-
pet och diverse maratonlopp. Med jämna mellanrum 
finns det också möjlighet att avnjuta en fredagsöl till-
sammans med kollegorna.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Våra juristers utveckling är avgörande för oss. Därför 
har vi ett gediget utbildningsprogram under de första 
åren som nyanställd. Ett annat sätt för oss att utveckla 
våra biträdande jurister är att tidigt se till att de får träffa 
och ha löpande kontakt med våra klienter. Färre antal 
biträdande jurister per delägare ger också en möjlighet 
att arbeta nära några av Sveriges topprankade advokater 
inom olika områden.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Ingen arbetsdag på  Lindahl är den andra lik. Kom förbi 
vår monter så berättar vi gärna mer!

SNILLRIK.
Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig exakt
det du behöver. Inget onödigt. Inget oklart.

Läs mer om oss på www.lindahl.se



SNILLRIK.
Vi är en affärsjuridisk partner som ger dig exakt
det du behöver. Inget onödigt. Inget oklart.

Läs mer om oss på www.lindahl.se
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Verksamhetsinformation
Som notarie arbetar du med flera olika domare. Arbetet 
består bland annat i att utföra rättsutredningar, upprät-
ta förslag till domar och beslut samt att föra protokoll 
vid muntliga förhandlingar. Under senare delen av nota-
rieanställningen får notarien själv handlägga vissa mål 
och ärenden.  

Som notarie får du chansen att från grunden lära dig hur 
det juridiska lagarbetet fungerar vid någon av Sveriges 
domstolar. Dina arbetsuppgifter blir viktiga för att verk-
samheten ska bedrivas så rättssäkert och effektivt som 
möjligt. 

Egenskaper hos blivande jurister som vill arbeta hos Er 
• Ha ett genuint människointresse
• Vara intresserad av att lösa tvister
• Kunna arbeta självständigt

Kommentarer samt övrig information
För många kvalificerade juristarbeten i samhället är no-
tariemeritering mer eller mindre ett krav. För många 
blir notarietjänstgöringen ett första steg i karriären och 
en anställning inom Sveriges Domstolar.

Kontaktperson: 
Helen Larsson
Richard Ekstrand
Hemsida: 
www.domstol.se

Myndighet
Sveriges Domstolar

Bransch
Dömande verksamhet

Kontor i
Sveriges Domstolar finns på 
över 60 orter och omfattar 
de allmänna domstolarna, 
de allmänna förvaltnings-
domstolarna, hyres- och 
arrendenämnderna, Rättsh-
jälpsmyndigheten och 
Domstolsverket

Antal anställda
6 700 medarbetare

Antal jurister
Ungefär hälften av de som
arbetar inom Sveriges Dom-
stolar är jurister

Nyanställningar
I Sveriges Domstolar an-
ställer vi runt 500 notarier 
varje år samt runt 150 som-
marnotarier. Dessutom an-
ställer vi andra yrkeskatego-
rier såsom rådmän, fiskaler, 
föredragande jurister samt 
beredningsjurister

Notarie - en språngbräda 
in i juristkarriären

Som notarie får du chansen 
att från grunden lära dig 
hur det juridiska lagarbe-
tet fungerar vid någon av  
Sveriges domstolar. 

Oavsett vilka ambitioner 
du har efter din examen är 
notarietjänstgöringen alltid 
en logisk fortsättning, som 
innebär personlig utveck-
ling och ett meriterande 
avstamp.

”Anade inte att 
jag skulle få 
förbereda och 
döma så många 
egna mål”
Jenny Molund, notarie

Möt oss i vår monter och på domstol.se/notarie N
ot

ar
ie



Notarie - en språngbräda 
in i juristkarriären

Som notarie får du chansen 
att från grunden lära dig 
hur det juridiska lagarbe-
tet fungerar vid någon av  
Sveriges domstolar. 

Oavsett vilka ambitioner 
du har efter din examen är 
notarietjänstgöringen alltid 
en logisk fortsättning, som 
innebär personlig utveck-
ling och ett meriterande 
avstamp.

”Anade inte att 
jag skulle få 
förbereda och 
döma så många 
egna mål”
Jenny Molund, notarie

Möt oss i vår monter och på domstol.se/notarie N
ot

ar
ie
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Namn
Hamilton Advokatbyrå

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
83

Nyanställningar/år
5-10

Ingångslön
28 000 kr

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Malin Lewenhaupt
Hemsida: 
www.hamilton.se

Verksamhetsområden
Arbetsrätt, bank och finans, corporate, fastighetsrätt, in-
solvensrätt, konkurrens och upphandling, TMT/IP och 
tvistlösning.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi letar efter dig som vill arbeta självständigt, tar eget 
ansvar och som tycker om att skapa goda klientrela-
tioner. Förutom mycket goda kunskaper i juridik kräver 
arbetet också att du är analytisk, noggrann och innova-
tiv. Vi värnar om att hitta sociala personer som passar in 
i vårt Hamiltongäng! 

Företagsinterna traditioner 
Vi har fredagsfika och fredagsAW, sommarfest, julfest, 
kick-off på hösten och vinterkonferens på våren, ge-
mensamma sportaktiviteter, traditionsenligt luciatåg 
m.m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På Hamilton finns en karriärplan för biträdande juris-
ter. Inom ramen för planen erbjuder vi intern och extern 
utbildning bl.a. inom – för vår verksamhet – relevanta 
rättsområden, engelska och försäljning. Varje biträdan-
de jurist har en fadder och en mentor. Mentorn fungerar 
som stöd och ansvarar för juristens professionella ut-
veckling och fadderskapet syftar till en snabb och smidig 
inskolning av nyanställda samt som bollplank.



För Erik och Emma är Hamilton det självklara valet. Här finns den 
kompetens och företagskultur som passar just dem. Hur ser din 
drömarbetsplats ut?

Kom gärna förbi vår monter och prata med oss. Kanske Hamilton 
även blir ditt naturliga val i framtiden.

Erik Sigfridsson
biträdande jurist

Emma Persson
biträdande jurist

“Hamilton - vårt 
 självklara val av 
 byrå”

Följ oss gärna på
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Namn
Advokatfirman 

Hammarskiöld & Co 

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
Ca 50 varav 30 jurister

Nyanställningar/år
Ca 5 st

Ingångslön
30 000 kr/mån för 
nyutexaminerade. 
32 000 kr/mån vid 
tingsnotariemeritering

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Wiveka Söderberg, HR-chef
Kontakt: 
08-578 450 00, 
wiveka.soderberg@hammarskiold.se 
Hemsida: 
www.hammarskiold.se

Verksamhetsområden
Affärsjuridik med fokus på Företagsförvärv och börsrätt, 
Bank och finans, Tvistelösning, IT- och Immaterialrätt 
samt EU- och konkurrensrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker skickliga jurister med goda juridik- och språk-
kunskaper som har ett starkt intresse för affärsjuridik 
och advokatrollen. Vi lägger stor vikt vid personliga 
egenskaper såsom engagemang, initiativkraft och sa-
marbetsförmåga. Engagemang vid sidan av studierna är 
meriterande.

Företagsinterna traditioner 
Det ska vara kul att arbeta och vi värdesätter gemensam-
ma sociala aktiviteter, t.ex. konferenser, sportaktiviteter, 
fredagspubar och fester.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi strävar efter att ge dig uppdrag som matchar din kom-
petens och dina önskemål om professionell utveckling. 
Hos oss får du i huvudsak ”on the job training”, vilket 
innebär att du får större delen av din utbildning direkt 
i uppdragen och återkoppling kring dina styrkor och ut-
vecklingsområden för att kunna utvecklas till en riktigt 
vass jurist. Alla nyanställda får också en fadder som ger 
en bra introduktion och hjälper dig att komma in i gän-
get på byrån. Du växer och din karriär tar fart.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
På Hammarskiöld & Co är ingen dag den andra lik. En 
arbetsdag kan innefatta utredningar, avtalsskrivning 
och möten med klienter, motparter och myndigheter. 
Arbetet genomförs i team vilket möjliggör kunskapsut-
byte, kontinuerlig återkoppling och råd i ditt arbete från 
delägare och mer erfarna jurister för att du ska kunna 
nå din fulla potential. Vill du veta mer? Kom förbi vår 
monter och prata med våra jurister.



Vi letar efter den 
vassaste kniven i lådan

Hammarskiöld & Co är en affärsjuridisk byrå som vänder sig till större 
företag och organisationer. Det som utmärker oss är att vi har de riktigt 
stora och intressanta uppdragen. De som kräver mest och väcker störst 
uppmärksamhet.  
 För att det ska vara möjligt måste vi ha de allra bästa juristerna. 
Nu söker vi kontakt med  studenter och nyexaminerade jurister som siktar 
högt och som är villiga att jobba hårt för att nå sitt mål.

Har du vad som krävs? Anmäl ditt intresse på www.hammarskiold.se eller Careerbook. 

Vi ser fram emot att höra av dig.

 www.hammarskiold.se

Hammarskiöld & Co är en affärsjuridisk byrå som vänder sig till större 
 företag och organisationer. Det som utmärker oss är att vi har de riktigt 
stora och intressanta uppdragen. De som kräver mest och väcker störst 
uppmärksamhet.
   För att det ska vara möjligt måste vi, även i framtiden, ha de allra bästa 
juristerna. Nu söker vi kontakt med studenter och nyexaminerade jurister 
som siktar högt och som är villiga att jobba hårt för att nå sitt mål.

Har du vad som krävs? Skicka då din ansökan till rekrytering@hammarskiold.se.  
Läs gärna mer om oss på www.hammarskiold.se och besök oss på vår Facebooksida, 
 Hammarskiöld & Co Karriär.

www.hammarskiold.se
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Namn
Hannes Snellman

Kontor i
Helsingfors, Moskva, St. 
Petersburg och Stockholm

Antal anställda
Ca 300 totalt varav ca 100 i 
Stockholm

Nyanställningar/år
Vi rekryterar fortlöpande 
efter behov. Redan under 
din studietid kan du arbeta 
hos oss. Vi erbjuder både 
extrajobb och traineeplats-
er. Besök gärna vår monter 
så berättar vi mer!

Ingångslön
Nyutexaminerad jurist har 
28 000 kr/månad (30 000 
kr/månad med relevant 
dubbelexamen eller tings-
meritering)

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Louise Roddar
Hemsida: 
www.hannessnellman.com

Verksamhetsområden
Privata och publika företagsöverlåtelser, aktiemark-
nadsrätt, bank och finans, riskkapital, fastighetsförvärv, 
skatterätt, allmän bolagsrätt, processrätt, skiljeförfaran-
den, offentlig upphandling, konkurrensrätt och IP/TMT. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker efter positiva och engagerade personer med ett 
genuint intresse för affärsjuridik och affärsliv.

Företagsinterna traditioner 
Vi arrangerar bl.a. afterworks, byråfika, jul- och som-
marfester. Vi har en bokklubb, löparklubb, inneban-
dy- och fotbollsträningar. Vår verksamhet omfattar 
samarbete mellan kontoren och vi erbjuder därför 
gränsöverskridande konferenser och utbildningar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som ny arbetar du nära seniora kollegor och lär dig yrket 
i det dagliga arbetet. Som komplement till det erbjuder 
vi utbildning inom bl.a. affärsjuridik, IT och Legal En-
glish via vårt interna utbildningsprogram HS Academy.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag kan se väldigt varierande ut och präglas av 
mycket teamwork. Vill du uppleva vår vardag redan un-
der studietiden? Sök traineeplats eller extrajobb hos oss!



Jobba med oss redan 
under din studietid!
Sök tjänster som Evening Receptionist, Law Student Trainee, 
Summer Trainee, Thesis Trainee eller Evening Assistant.
För mer information besök oss på www.hannessnellman.com
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Namn
Mannheimer Swartling

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingborg, 
Frankfurt, Berlin, Moskva, 
Shanghai, Hongkong, Brys-
sel och New York

Antal anställda
Ca 600 st medarbetare

Nyanställningar/år
Ca 40 jurister/år

Ingångslön
28 000kr/mån för nyexam-
inerade, 30 000kr/mån för 
de med notariemeritering 

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Johanna Ärlund 
Kontakt: 
johanna.arlund@msa.se
Hemsida: 
mannheimerswartling.se 

Verksamhetsområden
Vi är en fullservicebyrå och arbetar inom i stort sett 
samtliga affärsjuridiska verksamhetsområden.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi eftersträvar mångfald och vill ha medarbetare med 
olika personligheter hos oss. Vid rekryteringen av me-
darbetare ser vi till en helhetsbild där det viktigaste är 
att du har ett genuint intresse för affärsjuridik och kon-
sultrollen samt att du delar våra grundläggande värde-
ringar.

Företagsinterna traditioner 
Att ha roligt tillsammans är en stor del av vår kultur och 
för den som vill finns många möjligheter att engagera sig 
i olika aktiviteter, nätverk, tävlingar och fester. Några av 
våra löpande traditioner är fredagsfika, fredagspub, ju-
lfest, luciatåg, sommarfest och konferensresor. För den 
idrottsintresserade finns även flertalet olika grupper/
lag.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi kallar oss ofta för möjligheternas byrå, just för att 
vi anser att vi har en unik plattform för våra juristers 
utveckling. Vi har alltifrån ett utbildningsprogram un-
der dina första sex år, Professional Development Pro-
gramme, till rotation mellan verksamhetsgrupper, men-
torskapsprogram, secondment hos våra klienter samt 
internationella möjligheter på våra utlandskontor eller 
hos vänbyråer. Utöver det så finns det löpande aktuella 
föreläsningar och forum som du kan delta i.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En vanlig arbetsdag är ofta varierande, stimulerande 
och har inslag av oförutsägbarhet. Som biträdande jurist 
är du ofta involverad i flera parallella projekt och har ett 
nära samarbete med andra jurister och delägare, både 
inom ditt eget verksamhetsområde men även med kol-
legor inom andra verksamhetsområden och på andra 
kontor. Genom True Partnership arbetar du gränsöver-
skridande och blir en del av en stark gemenskap. Kom 
gärna förbi oss i vår monter så berättar vi mer.



Möjligheternas byrå
Som jurist hos Mannheimer Swartling har du alla möjligheter.  
Några av de viktigaste aspekterna som utvecklar våra jurister är:

•  Ett nära teamarbete med framgångsrika jurister
•  Spännande uppdrag från näringslivets centrum 
•  Arbete hos klient eller på våra kontor och vänbyråer utomlands 
•  Rotation mellan verksamhetsgrupper
•  Ett gediget utbildningsprogram

kom förbi oss i vår monter så berättar vi mer!
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Namn
NORDIA Law

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Köpenhamn, Odense, Oslo 
och Helsingfors

Antal anställda
83 jurister, varav 35 i Stock-
holm 

Nyanställningar/år
2 per år vid Stockholmskon-
toret

Ingångslön
Vi erbjuder marknadsmässi-
ga löner

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Kalle Liljeberg 
Kontakt: 
kalle.liljeberg@nordialaw.com
Hemsida: 
www.nordialaw.com

Verksamhetsområden
NORDIA är en affärsjuridisk byrå med särskild inrikt-
ning mot tvistlösning, försäkring och skadestånd samt 
affärsrelaterad brottslighet.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker dig som har ett genuint intresse för affärsjuridik 
och som alltid levererar hög kvalitet. Utöver goda for-
mella meriter, är du social och brinner för att ge service 
och för att lösa problem. Vi värdesätter självständighet, 
prestigelöshet och engagemang.

Företagsinterna traditioner 
Varje vecka inleds med gemensamt frukostmöte och 
avslutas med fredagsöl. Juristerna från de olika kon-
toren åker varje år på gemensam skidresa och deltar vid 
årsmöte som arrangeras i ett av de olika nordiska län-
derna. Vi deltar även i idrottsaktiviter som t.ex. Vasalop-
pet och Holmenkollstafetten i Oslo samt har en intern 
golftävling. Biträdande jurister anordnar även egna ak-
tiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som anställd vid NORDIA får du genomgå såväl interna 
som externa föreläsningar, vilka hålls både i Sverige och 
utomlands. Försäkrings- och skadeståndsgruppen har 
t.ex. en årlig utbildning i London. Som anställd tilldelas 
du en handledare, som alltid är en delägare på advokat-
byrån, vilken ansvarar för din karriär- och kompetensut-
veckling. Utbytesprogram mellan kontoren för biträdan-
de jurister startar hösten 2015.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Som biträdande jurist är arbetsuppgifterna mycket vari-
erande. Du arbetar nära våra delägare och får tidigt ta 
ansvar och hantera klientkontakter. Kom gärna förbi vår 
monter så berättar vi mer.
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Namn
Roschier

Kontor i
I Sverige har vi kontor i 
Stockholm. Utöver det finns 
vi i Finland

Antal anställda
I Stockholm arbetar cirka 
130 personer, varav 95 juris-
ter. Totalt har Roschier 335 
anställda och av dessa är 215 
jurister 

Nyanställningar/år
Roschier rekryterar kon-
tinuerligt nya jurister och 
antalet varierar från år till 
år. Vi erbjuder även olika 
traineetjänster, med start 
från termin 2, beroende på 
var i dina studier du befin-
ner dig 

Ingångslön
Marknadsmässig lön

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson:  Irene Byggningsbacka, HR 
Kontakt:  08 553 190 23
Hemsida:  www.roschier.com

Verksamhetsområden
Internationell affärsjuridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi på Roschier arbetar nära våra värderingar: client ori-
entation, professionalism, ethics, pioneering och team-
work. Känner du att de passar dig och att du vill vara 
med och utvecklas tillsammans med Roschier kan du 
vara en av våra framtida medarbetare.

Företagsinterna traditioner 
Roschiers styrka är våra medarbetare! Individen är i 
fokus, och vi erbjuder personlig utveckling genom vida-
reutbildning, men också olika sociala event, allt från en-
klare afterwork och grillning på terrassen till mer om-
fattande fester och gemensamma resor. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Roschier erbjuder samtliga medarbetare ett omfattande 
utbildningsprogram, Roschier University. Utöver ju-
ridiska ämnen innehåller programmet till exempel 
kommunikation, förhandlings- och presentationsteknik 
samt ledarskap. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Hos Roschier arbetar du i en internationell miljö med 
spännande och intressanta uppdrag och bland dina kol-
legor finns många av marknadens bästa jurister. Hos oss 
är ingen dag lik den andra. Arbete sker i nära samar-
bete med våra klienter och dina arbetsuppgifter varierar. 
Kom gärna förbi vår monter så berättar vi mer.



Look no further.
You have a goal: a career step that takes you further. 

We have a promise: to reward your commitment by 
investing in your skills and development. Here at 
Roschier we are advisors with a strong purpose. 

Determined and ambitious people who rise to the 
challenge and never stop learning. Who get deeply 

involved, dig in, and don’t give up until we succeed. 
Who ensure advice that reaches beyond the obvious 

by working closely with our clients, making their 
reality our own. Does that sound like you?

Take a look at www.roschier.com
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Namn
Advokatfirman Vinge

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Helsingborg och 
Bryssel

Antal anställda
Ca 450

Nyanställningar/år
Ca 45

Ingångslön
27.000 kr för nyutexamin-
erade och 30.000 kr om du 
har tingsmeritering eller rel-
evant dubbelexamen

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Ivonn Popovic
Kontakt:  
010 614 33 15, ivonn.popovic@vinge.se
Hemsida:  
www.vinge.se

Verksamhetsområden
Vinge är en av Nordens största advokatbyråer. Vi verkar 
på en global marknad och våra uppdrag är till stor del 
internationella. Vi är en fullservicebyrå med cirka 450 
medarbetare och ett gemensamt mål: Att vara klientens 
vägvisare till framgångsrika affärer.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Hos oss är det du som är skillnaden. Vinges palett har 
många starka färger. Inget uppdrag är det andra likt och 
för att ta oss an våra klienters utmaningar behöver vi 
både mångsidiga och olika jurister. Därför tror vi på en 
arbetsplats där varje persons särdrag får utvecklas. En 
arbetsplats där var och en kan nå sin fulla potential och 
vara skillnaden som leder till framgång. 
 
Företagsinterna traditioner 
För oss är det viktigt att ha roligt tillsammans. Vi satsar 
därför på en mängd aktiviteter såsom skidkonferens, jul- 
och vårfest, samt diverse sport- och kulturaktiviteter. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Utvecklingskurvan på Vinge är dramatisk och det finns 
gott om skäl till det. Skickliga jurister är nyckeln till 
framgång – därför ser vi till att varje medarbetare får 
stort utrymme, stöd och kunskap för att snabbt nå sin 
fulla potential. Utöver den utveckling som sker i det 
dagliga arbetet har Vinge ett omfattande utbildning-
sprogram, Vingeakademin. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Att arbeta för Vinge är utmanande och som medarbetare 
kommer du snabbt in i hetlufte n där egna initiativ och 
naturligt ledarskap uppmuntras. Hos oss får du chansen 
att utvecklas genom att arbeta med spännande uppdrag 
tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor.



Prova livet som jurist på en ledande advokatbyrå där varje  
enskild medarbetares passion, vilja och kunskap är hela skillnaden. 
Under fyra dagar varvar vi allvar med skratt i caselösningar, 
workshops, paneldebatter och sociala aktiviteter där du får lära 
känna både oss och vår vardag. Välkommen.

VINGEVECKAN 26–29 JANUARI 2016, STOCKHOLM. 

Sista datum för ansökan är 30 november 2015. 

LÄS MER PÅ VINGE.SE/VINGEVECKAN

VINGEVECKAN – ALLT UTOM 
EN VANLIG VECKA.

YOHANNA ÖHRNEGÅRD 

ADVOKAT, ANSTÄLLD PÅ 

VINGE SEDAN 2006
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Namn
White & Case 

Kontor i
38 kontor i 25 länder Över 
hela världen, däribland 
Stockholm, London och 
New York

Antal anställda
Ca 70 anställda i Stockholm 
varav ungefär 50 jurister. 
Globalt drygt 4500 anställ-
da, varav ca 2 000 jurister 
totalt

Nyanställningar/år
Ca 5-10 

Ingångslön
30 000 kr utan tingserfaren-
het, 32 000 kr med tingser-
farenhet

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson:  
Camilla Samuelson
Kontakt:  
careerstockholm@whitecase.com
Hemsida:  
www.whitecase.se,  www.whitecase.com

Verksamhetsområden
White & Case är en global affärsjuridisk advokatbyrå. 
Vi arbetar inom företagsöverlåtelser, bank och finans, 
kapitalmarknadsrätt samt svenska och internationella 
processer och skiljeförfaranden. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Du har ett genuint intresse för juridik tillsammans med 
ett naturligt kommersiellt tänkande och klientfokus. 
Du har en god förmåga att hantera och analysera stora 
mängder information och att kommunicera dina slut-
satser i såväl tal som skrift. Du kan leverera under högt 
tempo med hög kvalitet. Du har samarbetsförmåga, är 
ansvarsfull och självgående. Du trivs i en internationell 
miljö och vi värdesätter ett intresse för affärer och före-
tagande.

Företagsinterna traditioner 
Sommar- och julfest. Vinterkonferens kombinerat med 
skidåkning. White & Case World Cup i fotboll/volleyboll 
där White & Case-kontor från hela världen deltar. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Nationella och internationella kurser i juridik samt ett 
omfattande utbildningsprogram inriktat på affärsut-
veckling och språk.  

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Martin Järvengren, Biträdande jurist: ”Dagen börjar 
med kaffe och snack med kollegor. Kollar nyheter på 
webben, en viktig del av arbetet är att hela tiden vara up-
pdaterad. Läser e-mail från klienter och ringer telefons-
amtal. Möte med teamet i ett projekt där vi företräder 
en brittisk klient som ska köpa ett svensk bolag. Tittar 
igenom ett sista utkast till due diligence-rapport innan 
den ska skickas till klienten. Lunch med en klient. Till-
baka från lunchen, svarar på e-mails, filar på ett sekret-
essavtal och förbereder ett klientseminarium. Börjar 
förbereda mig inför morgondagens resa till London där 
vi ska diskutera vår due diligence-rapport med klienten. 
Känner mig klar och väl förberedd! Packar ner dator och 
flygbiljetter. Hemgång.”



SOMMARNOTARIE
2016

Du kan redan nu ansöka till 
sommarnotarie 2016 på vår webbsida  

www.whitecase.com/careers
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Namn
Wistrand

Kontor i
Stockholm och Göteborg

Antal anställda
200

Nyanställningar/år
Ca 15

Ingångslön
För nyexaminerade jurister 
är ingångslönen 27 000 kr, 
vid tingsmeritering är lönen 
29 000 kr

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Maria af Sillén, Stockholm 
Jessica Petersson, Göteborg 
Hemsida:  
www.wistrand.se

Verksamhetsområden
Wistrand är en affärsjuridisk fullservicebyrå.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Är du en nyfiken och prestigelös person med höga am-
bitioner tror vi att du kommer att trivas hos oss. Vi 
värdesätter god kommunikativ förmåga, integritet och 
en stark vilja att lösa affärjuridiska problem.
 
Företagsinterna traditioner 
Vi tror på en öppen och välkomnande atmosfär mot 
såväl klienter som varandra, och satsar aktivt på en bra 
arbetsmiljö med gemensamma sociala aktiviteter, idrott 
och resor. Vi har högt i tak och uppmuntrar eget ansvar 
och initiativ.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På våra kontor finns kollegor som gärna delar med sig 
av sin breda erfarenhet från såväl affärslivet som den 
akademiska världen. Som jurist hos oss får du aktiv han-
dledning med fokus på individuell kompetensutveckling.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Den ena dagen är inte den andra lik, ansök gärna till vårt 
sommarnotarieprogram eller sök uppsatspraktik hos oss 
för att få reda på mer.
Kom gärna till vår monter på Kontaktdagen, där berättar 
våra jurister om varför de valde Wistrand och hur det är 
att jobba hos oss.



HAR DU EN STARK VILJA att lösa affärsjuridiska utmaningar? 
Är du ambitiös, nyfiken och prestigelös? Då kommer du att växa
hos Wistrand. Som jurist hos oss får du tidigt ansvarsfulla uppgifter
och handledning av erfarna kollegor. Wistrand grundades 1915.
I dag är vi en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik.
Besök oss gärna i vår monter på Kontaktdagen så berättar vi mer.                                                                

VÄX MED WISTRAND

nk
el

.s
e
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Namn
Åklagarmyndigheten

Kontor i
27 orter i Sverige

Antal anställda
Ca 1360

Nyanställningar/år
30-40 nyanställda åklagare/
år

Ingångslön
 31.500 kr/månad 

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Emilia Westerlund, personalhandläggare 
Kontakt: 
010-562 50 00
Hemsida:  
www.aklagare.se

Verksamhetsområden
Åklagare har tre uppgifter: att utreda brott tillsammans 
med polisen, att fatta beslut om åtal och att framträda i 
domstolen.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Du ska bland annat ha en god samarbetsförmåga, ledare-
genskaper, initiativkraft, integritet och ett gott omdöme.
 
Företagsinterna traditioner 
Att arbeta som åklagare innebär att man har ett fritt, 
självständigt och utvecklande arbete med stort eget 
ansvar och möjlighet att påverka. Vårt arbetsklimat 
präglas av prestigelöshet, öppenhet och arbetsglädje. De 
sociala aktiviteterna varierar mellan kamrarna, det alla 
åklagarkamrar har gemensamt är möjligheten att förena 
arbetsliv med privatliv. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som assistentåklagare genomgår du en unik grundut-
bildning och som kammaråklagare erbjuds du ytterlig-
are utbildningar. Efter en tid som kammaråklagare finns 
möjligheten att söka specialist- och chefsbefattningar. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Åklagaren har en central roll i brottsbekämpnin-
gen. Åklagarens uppgift är att leda brottsutredning-
ar, att besluta om åtal och att driva rättsprocesser. 
Åklagaren samarbetar mycket med polisen under 
förundersökningsfasen. Framträda i domstolen ingår 
också i vardagen. Jobbet är väldigt självständigt och in-
nebär många möten med olika människor.



– Det bästa med mitt yrke är att jag kan 
kombinera intresset för människor med 
straffrätten. 

Malin har jobbat som åklagare i sex år. Hon 
ansvarar för alla slags ärenden, t.ex. stölder, 
våldsbrott och brott i nära relation. Som 
förundersökningsledare är det hon som för 
brottsutredningen framåt.

– Roligast just nu är samarbetet med 
polisen under förundersökningen. Jag gillar 
också att framträda i domstolen, jag är där 
ungefär två dagar i veckan.

I domstolen är det åklagaren som pratar 
mest. Som åklagare måste man gilla att vara i 
centrum, säger Malin.

– Men man måste också vara ödmjuk och 
kunna visa respekt för alla inblandade.

Arbetet innebär många möten med 
olika människor. Just nu jobbar Malin med 
barnärenden och samarbetar därför med 
bland annat socialtjänsten. I framtiden vill hon 
specialisera sig på grova brott.

– Jag gillar att jobbet är så självständigt 
och omväxlande. På min arbetsplats är det bra 
stämning och alla behandlas lika oavsett titel.

Malin Axelsson
Kammaråklagare

Jag utreder brott i  samarbete med polisen

Vill du att varje dag ska vara den viktigaste?
Vi spelar en central roll inom rättsväsendet och bidrar till att 
upprätthålla demokratin. Gå in på www.aklagare.se och läs 
mer om vår spännande verksamhet, personligheterna vi söker 
och de karriärvägar som öppnas.
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Namn
Delphi

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Linköping, Nor-
rköping

Antal anställda
185

Nyanställningar/år
Varierar

Ingångslön
Marknadsmässiga löner

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Kicki Larsson  
Kontakt: 
08-677 54 42  
Hemsida:  
www.delphi.se

Verksamhetsområden
Delphis specialister erbjuder rådgivning inom affärsju-
ridikens alla delar.  

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker dig som är utåtriktad, affärsmässig och trivs i 
rådgivarrollen. Du är driven, engagerad och intresserad 
av att fortsätta bygga egna klientkontakter och nätverk. 
Du är effektiv samtidigt som du är noggrann och vi 
värdesätter entreprenörskap och framåtanda. 

Företagsinterna traditioner 
Fredags-AW, vinlotteri, sommarbrunch med släkt, som-
mar- och julfest, kontorsresor, byråfest, olika sporttur-
neringar, springlopp, konstförening med dragning en 
gång om året. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Samtliga jurister som anställs hos Delphi blir anställda 
med ambitionen att de ska ges möjlighet att så smånin-
gom bli delägare.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Svårt att svara på generellt då varje jurists vardag kan se 
väldigt olika ut.
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Namn
Advokatfirman Fylgia KB

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
70st

Nyanställningar/år
4-6/år

Ingångslön
Ting 30 000 kr, Nyexamin-
erad 26 000 kr

Vi erbjuder
Extrajobb

Sommarnotarie 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Heli Engel
Hemsida:  
www.fylgia.se

Verksamhetsområden
Agent- och Återförsäljarrätt, Arbetsrätt, Bank och Fi-
nans, Bolagsrätt, EU- och konkurrensrätt, Fastighets- 
och miljörätt, Företagsöverlåtelser, Försäkrings- och 
skadeståndsrätt, IT- och immaterialrätt, Obeståndsrätt, 
Offentlig upphandling, Skatterätt, Tvistelösning.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Genuint engagemang för juridiken samt förmåga att 
bygga nätverk och långsiktiga relationer. Prestigelös och 
social. 

Företagsinterna traditioner 
Torsdagsklubbar, Fredagsvin, Sommar- och Julfester, 
Kick-off, Juristresor.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det är viktigt för oss att vi håller hög kvalitet och kompe-
tens, därför erbjuder vi medarbetarna goda möjligheter 
till professionell och personlig utveckling. För varje ju-
rist finns en egen Utvecklings- och utbildningsplan.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag är sällan den andra lik och kan innehålla 
allt från rättsutredningar och avtalsskrivning till arbete 
med domstolsprocesser. Biträdande jurister har direkt-
kontakt med klienter varje dag.



Drömmer du om ett 
jobb inom affärsjuridik?

Advokatfirman Delphi utlyser för första gången 
ett stipendium inom affärsjuridik. Mottagaren 
av stipendiet erhåller 25 000 kronor samt en 
sommarnotarietjänst under sommaren 2016 på ett 
av Delphis kontor. För två personer kommer det 
också finnas chans att få varsin mentor från Delphi. 

Vill du få en skjuts rakt in i din framtida karriär ansök 
redan idag! Sista ansökningsdag är 1 december. 

Mer information om stipendiet och Delphi hittar du 
på stipendium.delphi.se. 

2015-Uppsala_154x111.indd   1 2015-08-07   09:59:11

DIN FÖLJESLAGARE I KARRIÄREN

ADVOKATFIRMAN FYLGIA | Box 55555 | 102 04 Stockholm | Besöksadress: Nybrogatan 11
Telefon: 08-442 53 00 | Epost: inbox@fylgia.se | www.fylgia.se

? Vad finns det
 för utvecklings

-möjligheter på 
Fylgia?

Vilka rättsområden 
kan jag arbeta inom?

Vad betyder  
Fylgia?

Vilka är Fylgias 
klienter?

Hur ser en karriär 

 

på Fylgia ut?

Fylgia betyder följeslagare. I den nordiska mytologin beskrivs fylgjorna 
som en ständigt närvarande personlig skyddsande. Någon som står 
vid din sida. Så ser vi på oss själva, som en a�ärsjuridisk följeslagare 
för våra klienter.
 På Fylgia arbetar vi med svensk och internationell a�ärsjuridik 
och har spetskompetens inom: M&A, bolags- och skatterätt, IT/IP-rätt, 
fastighets- och miljörätt, konkurrens- och upphandlingsrätt, 
obeståndsrätt, arbetsrätt och tvistelösning. Som biträdande jurist på 
Fylgia kommer du främst att arbeta inom ett av dessa a�ärsområden.
I början av din karriär är det viktigt att du får arbeta brett och inom 
�era rättsområden. Därför kommer du även arbeta inom ytterligare 
ett a�ärsområde.
Våra klienter är mestadels mindre och medelstora ägarledda
företag men vi arbetar också med börsnoterade bolag. Fylgia är
tillräckligt litet för att du som biträdande jurist snabbt ska få stort
ansvar och klientkontakter och tillräckligt stort för att få arbeta med
intressanta uppdrag åt större klienter.
 Vill du slå följe med oss, gå in på vår hemsida för mer information
eller kontakta personal- och rekryteringsansvarig Heli Engel.

Kontaktannons.pdf   1   2015-06-11   15:18



HE J  Y RKE S/M ÄNNIS K A !

Vi på Foyen är fast övertygade om att en bra balans 

mellan jobb och fritid är det som gör dig till en  

bra yrkes/människa. Men missförstå oss rätt, tidvis 

jobbar alla mycket hårt här, men fritid och familj 

skänker värdefulla perspektiv, så därför är exempel-

vis föräldraledighet en självklarhet här på Foyen. 

Du kommer inte heller att bli en liten kugge i ett 

stort maskineri – vi lyssnar på dig från dag ett och 

räknar med att du gör detsamma.

 Det är det som har skapat den jordnära miljö  

vi har idag, där ingen behöver huka sig för att taket 

är för lågt.

Intresserad? Gå in på foyen.se och läs mer.
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Namn
Foyen Advokatfirma

Kontor i
Stockholm, Malmö, 
Göteborg och Falun

Antal anställda
Ca 80

Nyanställningar/år
Rekryterar fortlöpande efter 
behov

Ingångslön
Marknadsmässig. Under 
de tre första åren används 
för biträdande jurister en 
trappa varefter individuell 
lönesättning tillämpas med 
möjlighet till bonus
 
Vi erbjuder

Extrajobb 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Hanna Karlström
Hemsida:  
www.foyen.se

Verksamhetsområden
Vi erbjuder tjänster inom alla affärsjuridiska områden 
men med särskild spetskompetens inom fastighetsrätt, 
entreprenad- och konsulträtt, energi, mark- och mil-
jörätt, offentlig upphandling och IT/telekom juridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker duktiga jurister med gott omdöme och god 
språkkänsla och som är utrustade med en vilja att ar-
beta i högt tempo när så krävs men också vill ha roligt 
på jobbet. Jurister som har intresse och nyfikenhet för 
människor och mänskliga relationer är en fördel då en 
stor del av yrket handlar om att möta människor i dess 
olika yrkesroller såsom kollegor, klienter, motparter och 
domstolar.

Företagsinterna traditioner 
Vi har personalaktiviteter inom sport och kultur, inter-
na utbildningar med externa föreläsare, fredagsfrukost, 
after work, fester mm. Vi vill, trots vår ansenliga storlek, 
ha en familjär och prestigelös stämning på våra kontor, 
där det skall vara högt i tak och en tung hierarki inte får 
förekomma. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Möjligheterna för karriärutveckling är goda. Som nyan-
ställd så får du en individuell utvecklingsplan och en 
fadder. Efterhand får de anställda utrymme och tid för 
att specialisera sig på ett område samt stöd för att finna 
sig tillrätta och utvecklas i konsultrollen. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Antingen processförande i domstol, lokalt eller på an-
nan ort i Sverige, eller arbete på kontoret med kontak-
ter med klienter per telefon och e-post (eller möten) om 
nya eller pågående uppdrag. Genomgång av material 
från motparter i pågående processer. Upprättande av 
dokument/inlagor i pågående processer. Förberedelser 
inför huvudförhandling, alltså främst genomgång med 
vittnen och slipande på sakframställning och plädering. 
Granskning av avtal och dokument från klienter inför 
kommande affärer.
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Namn
Gärde Wesslau

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Borås, Jönköping, Helsing-
borg, Malmö, Växjö

Antal anställda
130

Nyanställningar/år
10

Ingångslön
Individuellt anpassad lön 
 
Vi erbjuder

Extrajobb 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Hemsida:  
www.garde.se

Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker jurister som har ett stort engagemang och in-
tresse för affärsjuridik, som är socialt utåtriktade och 
som har goda kunskaper i engelska.

Företagsinterna traditioner 
Vinkvällar, sommarfester, kräftskiva, julfest, konst-
förening och Gärde Wesslau Sports & Country Club.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Genom både utbildning och praktiskt arbete erbjuder vi 
goda möjligheter till att utvecklas och växa som jurist. 
Tillsammans med din handledare planerar du din ut-
veckling i egen takt och efter eget önskemål om special-
isering. Vårt mål är att få fram den bästa juristen i dig.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Ingen dag är den andra lik på Gärde Wesslau, detta my-
cket tack vare klienternas specifika behov. Vissa dagar 
kan det bli många möten med klienter medan andra 
dagar handlar om att skriva inlagor till tingsrätten eller 
brev till motpartsombud. Mycket tid går åt till att, på 
egen hand eller i team, sätta sig in i ärenden och fundera 
på hur vi på bästa sätt kan tillvarata vår klients intressen.
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Namn
Kilpatrick Townsend

Kontor i
14 kontor i USA samt ett 
vardera i Shanghai, 
Stockholm, Tokyo

Antal anställda
Ca 45 medarbetare i 
Stockholm (1300 totalt)

Nyanställningar/år
2-4

Ingångslön
27 000  kr (trainee)
 
Vi erbjuder

Extrajobb 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Jessica Ahlsén
HR- och marknadsansvarig
Kontakt:
08-505 646 43
jahlsen@kilpatricktownsend.com
Hemsida:  
www.kilpatricktownsend.se

Verksamhetsområden
Vi är verksamma inom flertalet rättsområden, bl.a. ar-
betsrätt, bank och finans, bolagsrätt och företagsförvärv, 
entreprenad- och fastighetsrätt, IT- och immaterialrätt, 
offentlig upphandling, skatterätt och tvistelösning.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Du har goda akademiska meriter och behärskar engels-
ka väl i både tal och skrift. Vi värdesätter att du har ett 
lyhört, proaktivt och affärsinriktat sätt att arbeta på. 
Det är även viktigt att du har en god förmåga att arbeta 
i grupp.

Företagsinterna traditioner 
Vi har återkommande trivselaktiviteter såsom månad-
sluncher, after work och varje år reser vi på en ut-
landskonferens.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi erbjuder dig omväxlande och stimulerande arbetsup-
pgifter, mycket goda utvecklingsmöjligheter, utbildning-
ar samt utbyten med våra kontor i USA. Efter advokatex-
amen finns på sikt möjlighet till delägarskap i vår byrå.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag hos oss är sällan den andra lik. Det råder 
en familjär stämning hos oss och vi strävar efter att alla 
ska känna arbetsglädje och trivsel. Du arbetar nära en 
eller flera av våra delägare, vilket innebär att du tidigt 
får möjlighet att skapa långsiktiga relationer med våra 
klienter.
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Namn
KPMG

Kontor i
60 orter i Sverige och 155 
länder

Antal anställda
Ca 1 600 i Sverige och 
162 000 i världen

Nyanställningar/år
Ca 150 personer (hela 
svenska verksamheten)

Ingångslön
Individuell lönesättning 
 

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Tobias Bäckström
Kontakt:
08-723 91 78
tobias.backstrom@kpmg.se
Hemsida:  
www.kpmg.se/student

Verksamhetsområden
Skatt, rådgivning och revision.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker personer som är ödmjuka, sociala och lyhörda. 
Vi vill att våra medarbetare ska vara drivna, analytiska, 
kundfokuserade samt arbeta bra i grupp.

Företagsinterna traditioner 
Sociala aktiviteter värderas högt på KPMG. Vi anordnar 
bland annat fredagspub, utvecklingsluncher, frukost-
seminarier och idrottsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Alla medarbetare hos oss har en performance manager 
med uppgift att guida sin adept i dennes karriärutveck-
ling. För oss är det viktigt att våra medarbetare ständigt 
utvecklas, därför anordnar KPMGs nätverk löpande ut-
bildningar för att utveckla våra medarbetare.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
I en konsultorganisation som vår är det ofta kundens 
agenda som styr ditt arbete. Planen du hade på mor-
gonen ändras snart på grund av en ny spännande fråga 
som behöver levereras före lunch. På eftermiddagen har 
du först ett kundmöte och senare ett telefonsamtal med 
en kollega i Tyskland. Däremellan kan du arbeta med 
allt ifrån rättsutredningar och deklarationer till rådg-
ivning i samband med företagsöverlåtelser.
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FYRA BOKSTÄVER. TUSEN MÖJLIGHETER. Visst. Våra fyra initialer 
står för ett av världens ledande kunskapsföretag inom revision, 
skatter och rådgivning. Men titta också bakom bokstäverna när du 
letar framtida arbetsplats. Välj inte oss bara som företag. Välj oss 
framförallt för vilka dörrar mot framtiden vi kan öppna, vilka 
människor vi är och vilka värderingar som driver oss. Du ska ju 
vara med och fylla bokstäverna med innehåll.
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Ta första steget i din karriär!
Kilpatrick Townsend är en amerikansk advokatbyrå som 

etablerades 1860. Vårt kontor i Stockholm erbjuder 
rådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet 

rättsområden.

Vi kan erbjuda dig stimulerande arbets-
uppgifter, goda utvecklingsmöjligheter, 

 interna utbildningar och utbyten med 
våra kontor i USA.

Bli en del av Kilpatrick 
 Townsend!

www.kilpatricktownsend.se

ATLANTA

AUGUSTA

CHARLOTTE

DENVER

LOS ANGELES

NEW YORK

RALEIGH

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SEATTLE

SHANGHAI

SILICON VALLEY

STOCKHOLM

TOKYO

WALNUT CREEK

WASHINGTON D.C.

WINSTON-SALEM



Ta första steget i din karriär!
Kilpatrick Townsend är en amerikansk advokatbyrå som 

etablerades 1860. Vårt kontor i Stockholm erbjuder 
rådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet 

rättsområden.

Vi kan erbjuda dig stimulerande arbets-
uppgifter, goda utvecklingsmöjligheter, 

 interna utbildningar och utbyten med 
våra kontor i USA.

Bli en del av Kilpatrick 
 Townsend!

www.kilpatricktownsend.se

ATLANTA

AUGUSTA

CHARLOTTE

DENVER

LOS ANGELES

NEW YORK

RALEIGH

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SEATTLE

SHANGHAI

SILICON VALLEY

STOCKHOLM

TOKYO

WALNUT CREEK

WASHINGTON D.C.

WINSTON-SALEM

Magn_Annons Studentma ̈ssa Sthlm 2015.indd   1 6/10/15   11:35:43 AM

PwC är marknadsledande i Sverige inom skatterådgivning.  
Vi är fler än 300 medarbetare runt om i Sverige som arbetar  
med nationell och internationell företags- och individbeskattning  
och indirekta skatter. Vi verkar i PwC:s globala nätverk som  
består av 23 000 skatterådgivare i nästan alla 158 länder. Besök 
oss i vår monter eller vår webbplats för mer information om oss 
och en framtida karriär på PwC! www.pwc.se/student

Hur väljer du  
din egen väg?
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Namn
Magnusson advokatbyrå

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Köpenhamn, Oslo, 
Helsingfors, Hong Kong, 
Moskva, Warszawa, Berlin, 
Kaunas, Kiev, Tallinn, Vilni-
us, Minsk och Riga

Antal anställda
240 hela Magnusson varav 
70 anställda i Sverige

Nyanställningar/år
Ca 5-10 i Sverige 

Ingångslön
27 000 kr
 

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Karin Ellioth-Olsson
Hemsida:  
www.magnussonlaw.com

Verksamhetsområden
Magnusson är en fullservicebyrå med specialister inom 
samtliga rättsområden, t.ex. Bank- och finans, Entre-
prenad- och fastighet, Corporate och M & A, Arbetsrätt, 
Skatterätt, Media, IT- och Immaterialrätt mm.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Engagemang, kreativitet och nyfikenhet! Akademiska 
meriter och andra erfarenheter är viktiga men även per-
sonlighet och förmåga att arbeta i team värderas högt. 
Då vi är en internationell byrå är det viktigt med goda 
kunskaper i engelska.

Företagsinterna traditioner 
Vi värdesätter att ha kul tillsammans och har flera olika 
interna aktiviteter som t.ex. afterwork, idrottsaktivi-
teter, kick-off, sommar- och julfester. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Internationell miljö
Internationellt utbytesprogram
Kvalificerade affärsjuridiska arbetsuppgifter
Handledning av framstående jurister
Fortlöpande utbildningar
Tidig klientkontakt
Entreprenörsdriven arbetsplats

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag är oftast varierande och kan innefatta all-
tifrån olika former av juridiskt arbete till kontakt med 
klienter, myndigheter och motparter. Vi arbetar ofta till-
sammans i team.
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Namn
PwC

Kontor i
PwC erbjuder en geograf-
isk täckning och vi finns 
representerade på 130 orter 
i Sverige

Antal anställda
Ca 350 st på Tax

Nyanställningar/år
Ca 40 per år

Ingångslön
Ingångslönen är individuell 
och differentierad

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Raman Atroshi
Kontakt:
raman.atroshi@se.pwc.com
Hemsida:  
www.pwc.se/student

Verksamhetsområden
Skatt och affärsrådgivning (internationell, individ- och 
företagsbeskattning, M&A, moms, TP, ägarbeskattning, 
familjerätt mm.)

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker personer som drivs av ett personligt ansvarsta-
gande och har viljan att utvecklas och utmanas. Vi eft-
erfrågar medarbetare som är nyfikna, initiativtagande, 
lösningsfokuserade och vill utforska gränserna. 

Företagsinterna traditioner 
Fredagspub, frukostseminarier, sociala evenemang, 
konferenser samt hälsofrämjande aktiviteter som ex-
empelvis gemensam löpträning, yoga och innebandy-
träningar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Genom att erbjuda ett stort urval av kurser och utbild-
ningar ger vi förutsättningar för att våra medarbetare 
ska utvecklas såväl materiellt som ledarmässigt. Med vår 
storlek kommer även möjligheten till intern rörlighet, 
såväl nationell som global, vilket bidrar till att vi är en 
dynamisk arbetsplats med stort utrymme för eget ansvar 
och frihet. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Hos oss kan du förvänta dig en spännande och tem-
pofylld arbetsdag. En vanlig arbetsdag landar vi på kon-
toret på morgonen och går igenom dagens mail, dagen 
fortlöper med klientmöten, vi besvarar klientfrågor, 
gör skatteutredningar, har möte med branschteamet på 
kontoret och umgås med våra trevliga kollegor förstås!
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Namn
Ackordcentralen

Kontor i
Stockholm, Umeå, Borås, 
Göteborg, Malmö, Lund och 
Kristianstad

Antal anställda
Ca 60

Nyanställningar/år
Varierande efter behov

Ingångslön
Individuell lönesättning 
 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Marie Wiman
Hemsida:  
www.ackordscentralen.se

Verksamhetsområden
Ackordscentralens primära verksamhetsområde är 
obeståndsjuridik med fokus på företagsrekonstruktion 
och konkursförvaltning. Ackordscentralen är den na-
tionellt största specialiserade aktören inom nämnda 
rättsområde. Ackordscentralens bolag ägs av den obero-
ende Stiftelsen Ackordscentralen. Ackordscentralen 
är remissinstans vid lagstiftningsarbeten och främjar 
forskning och utbildning i form av årliga stipendier.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Ett intresse för obeståndsrätt.  

Företagsinterna traditioner 
Erfarenhetsutbyten samt en årlig längre resa.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Internutbildningar samt erfarenhetsutbyten. Rutiner-
na kring erhållande av konkursförvaltarförordnande 
varierar nationellt. Enligt gällande praxis i Stockholm 
erhåller en jurist hos Ackordscentralen, efter en lämp-
lighetsprövning, ett konkursförvaltarförordnande efter 
fem års arbete.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Som jurist kommer du att dels självständigt handlägga 
konkurser och företagsrekonstruktioner, dels som en del 
i större team arbeta med denna typ av ärenden.
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Namn
Advice Kvarnström Westin 

Pernholt

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
13

Nyanställningar/år
1

Ingångslön
Som nyutexaminerad ca 
26 000 kr 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Catrin Åkerlund 
Hemsida:  
www.advice.se

Verksamhetsområden
Skattejuridik i form av bl.a. skatteoptimering, omstruk-
tureringar, rättsutredningar, internationella ärenden, 
incitamentssystem, besvarande av skattefrågor, moms-
rådgivning, biträde mot Skatteverket, deklarationer 
(preliminära och slutliga), generationsskiften. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker en Advice-personlighet - kombinationen kund-
fokus, vinnarskalle, lagkänsla, social kompetens och en 
vilja att ständigt bli bättre.

Företagsinterna traditioner 
Månadsaktiviteter, fredagsöl, spontanfika, frukost-
möten. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns en utvecklad karriärsstege med olika nivåer av 
ansvar och kunskap som tillämpas inom företaget.  

Så kan en arbetsdag se ut hos er
På Advice är ingen dag den andra lik och innefattar både 
planerade och oplanerade aktiviteter. En vanlig dag in-
nehåller skatterättsliga utredningar såväl som bolagsre-
laterade frågor. Arbetet genomförs med kundkontakt, 
kunskapsutbyte med kollegor och kontinuerlig återkop-
pling från delägare. Även som junior jurist får du vara 
med att ta ansvar. Arbetet präglas av gemenskap och 
prestigelöshet med stort kundfokus. 
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Namn
Andersson Gustafsson 

Advokatbyrå

Kontor i
Centrala Stockholm

Antal anställda
64 varav 50 jurister

Nyanställningar/år
Löpande under året

Ingångslön
Individuell lönesättning 
 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Anja Böhmer
Kontakt: 
08-677 17 00
info@advokatag.se
Hemsida:  
www.advokatag.se

Verksamhetsområden
Affärsjuridisk byrå inom bygg- och fastighetsbranschen, 
rankade som en av de absolut främsta inom våra verk-
samhetsområden; entreprenad- konsulträtt, hyres- 
och fastighetsrätt inklusive fastighetstransaktioner, 
skadestånds- och försäkringsrätt, offentlig upphandling, 
process- och skiljemannarätt, kommersiell avtalsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi efterfrågar jurister med mycket goda studieresultat, 
gärna dubbelexamen. Du är driven, ansvarstagande, 
noggrann och tycker om att arbeta inom en högprest-
erande organisation. Vi värdesätter även meriter utöver 
juristexamen.

Företagsinterna traditioner 
Resor och olika sociala aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Karriärtrappa och kontinuerlig individuell kompeten-
sutveckling. Tidig klientkontakt och självständigt ar-
bete, enskilt och i grupp. God tillgång till interna och 
externa kurser.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Våra arbetsdagar är klient- och uppdragsberoende. Vi 
arbetar med stor flexibilitet som i sin tur ger innehållsri-
ka och dynamiska arbetsdagar. Ingen dag är den andra 
lik och vi har aldrig tråkigt!
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Namn
Ashurst Advokatbyrå AB

Kontor i
Australien, Belgien, En-
gland, Frankrike, Förenade 
Arabemiraten, Hong Kong 
Sar, Indonesien (associat-
ed office), Italien, Japan, 
Kina, Papua Nya Guinea, 
Saudiarabien, Singapore, 
Skottland, Sverige, Tysk-
land och USA

Antal anställda
Sverige 30 jurister / 
Globalt: 1700 jurister

Nyanställningar/år
Rekryterar fortlöpande vid 
behov

Ingångslön
Konkurrenskraftig

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Jenny Jilmstad
Kontakt: 
08-407 24 00
stockholm.recruitment@ashurst.com
Hemsida:  
www.ashurst.com

Verksamhetsområden
Vi är en internationell advokatbyrå med fokus på Corpo-
rate/M&A och Bank & Finans

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi letar ständigt efter begåvade jurister med höga am-
bitioner. Det är emellertid inte bara mycket goda ak-
ademiska resultat som har betydelse. Vi vill att våra 
medarbetare ska ha intressen som sträcker sig utanför 
kontorets gränser, att de ska vara utåtriktade med hu-
mor och förmåga att bjuda på sig själva.

Vi söker medarbetare med hög social kompetens och 
med förmåga att förmedla legala och kommersiella råd 
till klienter och kollegor på ett enkelt och lättförståeligt 
sätt. Ashurst är en ledande internationell affärsjuridisk 
advokatbyrå och vår närvaro i hela världen gör att vi 
dagligen arbetar i internationella ärenden med många 
spännande klienter. Vi kan därför erbjuda utmanande 
projekt som ställer krav på självständigt tänkande och 
initiativtagande.

Företagsinterna traditioner 
A-Bar, fredagsöl, sommarfest, 5-kamp på Gröna Lund, 
julfest, kick-off, idrottsaktiviteter och välgörenhetsakti-
viteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
• A-school
• E-training
• Extern utbildning vid behov
• Secondment
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Namn
Baker & McKenzie

Kontor i
77 kontor i 47 länder, vi 
finns representerade i samt-
liga världsdelar

Antal anställda
Sverige: Ca 80 anställda  
Globalt: Mer än 10 000 an-
ställda

Nyanställningar/år
Ca 4 st. biträdande jurister

Ingångslön
27 000 kr och för 
tingsnoterade 30 000 kr
 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Clara Larsson
Kontakt: 
clara.larsson@bakermckenzie.com
Hemsida:  
www.bakermckenzie.com

Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi ser gärna att du är driven, lyhörd, är en ”teamplayer”, 
har förmåga till kritisk analys samt är utåtriktad och om-
världsanalytisk.

Företagsinterna traditioner 
Årlig kick off, skidresa, onsdagsfrukost, fredagsfika, 
Baker-pubar, sommar- och julfest, BakerFriends (alum-
ni) och konstförening. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Varje år anordnar Baker & McKenzie New Joiners 
Course och Junior Associates Course som du i sällskap 
med andra nyblivna Baker-jurister världen över deltar 
i under ditt första år. Vår svenska PD-kommitté (Pro-
fessional Development) planerar utbildningar på grupp- 
och individbasis. Efter dina första år hos oss har du mö-
jlighet att ansöka om en kortare ATP (Associate Training 
Program) på ett av våra många kontor i Europa och efter 
en tid finns även möjlighet att ansöka om en längre ATP 
i världen.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Förmiddag: Svarsmail från Sydney samt mailfråga från 
Chicago-kontoret, upprättande av dokumentation till 
klient, lektion i engelska.
Lunch: Lunch i solen med kollegorna. 
Eftermiddag: Klientsamtal, fråga om bankgarantier från 
kollega, rapportera dagens tider.
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Namn
Baumgarten Byström Rooth 

& Tallavaara Advokater

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
15

Nyanställningar/år
3-5

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Fredrik Hjorth
Hemsida:  
www.bbrtpartners.com

Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik, med fokus på 
företagsförvärv, private equity transaktioner, aktie-
marknad och finansiering.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Engagemang, personlighet, flexibilitet, anspråkslöshet.

Företagsinterna traditioner 
Byråluncher, årlig byråresa.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Tidigt ansvar i ärenden och klientkontakt. Delägarledda 
utbildningar inom våra verksamhetsområden, externa 
utbildningar och seminarier. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
På förmiddagen går du igenom kommentarer från en 
klient på ett aktieägaravtal och arbetar in dessa i avtalet. 
Därefter går du igenom ändringarna med en delägare för 
att skicka ut ett nytt utkast. Efter lunch läser du igenom 
en företagspresentation i en kommande budprocess för 
att identifiera juridiska frågor att titta närmare på vid en 
due diligence-granskning av bolaget. Kl. 16 deltar du och 
en kollega i ett telefonmöte med en annan klient, ett in-
vestmentbolag, som vill diskutera en finansieringstran-
saktion och det utkast till låneavtal som ni tagit fram. 
Men ingen dag är den andra lik!
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Namn
Bird & Bird

Kontor i
Abu Dhabi, Beijing, 
Bratislava, Bryssel, Buda-
pest, Düsseldorf, Frank-
furt, Haag, Hamburg, 
Helsingfors, Hong Kong, 
Köpenhamn, London, Lyon, 
Madrid, Milano, München, 
Paris, Prag, Rom, Shanghai, 
Singapore, Skanderborg, 
Stockholm och Warszawa

Antal anställda
100 i Stockholm/ 1800 in-
ternationellt

Nyanställningar/år
7-10

Ingångslön
Biträdande jurist: 29 000 kr 
/ Trainee: 25 000 kr 

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Tinna Mohlin, HR Manager
Kontakt: 
tinna.mohlin@twobirds.com
Hemsida:  
www.twobirds.com

Verksamhetsområden
Affärsjuridik med inriktning mot branscherna IT, tele-
kom, media, life sciences, energy & utilities, food & bev-
erage och aviation.   

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker dig med goda studieresultat, tingsmeritering 
eller motsvarande arbetslivserfarenhet, gärna utlands-
studier och engagemang i organisation eller förening. 
Du har social kompetens och passar in i gänget. Du får 
gärna också ha ett särskilt intresse för någon av de bran-
scher vi är inriktade på.

Företagsinterna traditioner 
Afterwork på fredagar, årlig internationell fotbollsturn-
ering, midsommarlunch, kräftskiva, kickoff och julfest.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi erbjuder ett stimulerande och utmanande arbete i 
internationell miljö med kontinuerlig utbildning både 
internt och externt. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Avstämning med arbetsgrupp, arbete med avtalsutkast, 
månatligt internationellt konferenssamtal med kollegor 
på övriga Bird & Bird-kontor, träningspass på lunchen, 
klientmöte, arbete med rättsutredning, fikapaus i köket 
med kollegorna, arbete med inlaga till domstol och 
e-mailkorrespondens. 
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Namn
Legal Career

Kontor i
Stockholm

Kontaktperson: 
Hanna Renström
Hemsida:  
www.legalcareer.se/www.dagensjuridik.se 

Företagspresentation
Legal Career är en karriärplattform och mötesplats för 
jurister oavsett var du befinner dig i karriären. I nära 
samarbete med våra samarbetspartner Dagens Juridik, 
Legally yours, Legally Lady och Allt om Juridik har du 
möjlighet att profilera dig och din unika kompetens och 
starta din karriärväg inom juridiken. 

Legal Career är en del av Blendow Group AB, marknad-
sledande i Sverige vad gäller utbildning, information och 
nyheter inom juridik. 

Vår långa erfarenhet av juristbranschen gör oss till en 
stark karriärpartner.

Legal Career
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Namn
Advokatfirman Cederquist 

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
125

Nyanställningar/år
10-15

Ingångslön
28.000-34.000
 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Deirdre Net
Hemsida:  
www.cederquist.se

Verksamhetsområden
Transaktioner, M&A, PE, Aktiemarknadsrätt och Vär-
depappersrätt, Finansiering, Arbetsrätt, Immaterialrätt, 
Media och IT-rätt, Kommersiell Fastighetsrätt, Konkur-
rensrätt och Upphandlingsrätt samt Tvistelösning. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Varje person som anställs kännetecknas av framstående 
akademiska meriter, kreativitet, energi, intelligens och 
lusten att utmärka sig.

Företagsinterna traditioner 
Cederquist är en aktiv organisation vad gäller personal-
aktiviteter. Varje vecka finns det möjlighet att löpträna 
i grupp med professionella löptränare. Det blir också 
många firanden i personalköket t.ex. vid advokatexamen 
och födelsedagar. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Arbetet som jurist på Cederquist präglas av förtroende, 
utveckling och ansvar. Som ny medarbetare hos oss får 
du en individuellt utformad utbildnings- och utveckling-
splan som följs upp och stäms av kontinuerligt tillsam-
mans med din handledare. Parallellt med detta deltar 
alla medarbetare på Cederquist i CQ-LEAD, en utbild-
ning som vi liknar vid en intern MBA. 



82

Namn
Centrum för rättvisa

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
7 anställda

Nyanställningar/år
Varierar

Ingångslön
Marknadsmässig

Vi erbjuder 

Ideellt uppdrag

Extrajobb

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Alexandra Gillström
Hemsida:  
www.centrumforrattvisa.se

Verksamhetsområden
Centrum för rättvisa står upp för individen genom att 
driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighets-
frågor. Stiftelsen bildades år 2002 som en ideell och 
oberoende aktör med uppdrag att värna enskildas fri- 
och rättigheter. Sedan dess har Centrum för rättvisa steg 
för steg etablerat sig som Sveriges ledande organisation 
på detta område.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker skarpa juriststudenter som har ett intresse för 
individuella fri- och rättigheter och vill vara del i att jäm-
na ut oddsen mellan enskilda människor och stat eller 
kommun.

Organisationella traditioner 
Varje år anordnar Centrum för rättvisa ett fri- och rät-
tighetsinternat för ett 30-tal juriststudenter från hela 
landet. Under fyra augustidagar får studenterna dis-
kutera aktuella frågor inom konstitutionell juridik och 
skadeståndsrätt med oss och med varandra, samt lyssna 
på anföranden hållna av namnkunniga jurister. Man får 
som student också tillfälle att träffa några av Centrum 
för rättvisas klienter på internatet.
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Namn
Danowsky & Partners  

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
21

Nyanställningar/år
Varierar 

Ingångslön
Marknadsmässig 
 

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Ann Nilsson 
Hemsida:  
www.danowsky.se

Verksamhetsområden
Affärsjuridik och tvistlösning med särskilt fokus på im-
materialrätt och IT- och mediarelaterade frågor i bred 
bemärkelse. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Ambition, lyhördhet och ödmjukhet. 

Företagsinterna traditioner 
Fredagsöl m m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Goda för den som satsar. Nyanställda får en erfaren me-
darbetare som handledare och deltar i vidareutbildning 
utifrån individuella behov och intressen. Den som är in-
tresserad av våra fokusområden får möjlighet att arbeta 
med några av landets ledande experter. 
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Namn
Deloitte

Kontor i
Vi har ett 30-tal kontor i 
Sverige – från Luleå i norr 
till Malmö i söder. Vi har 
cirka 700 kontor i 150 
länder

Antal anställda
På vår skatteavdelning är vi 
ca 200 medarbetare

Nyanställningar/år
Ca 15-20 stycken per år, 
främst nyexaminerade juris-
ter som fördjupat sig inom 
skatterätt

Ingångslön
Marknadsmässig 
ingångslön

Vi erbjuder 

Uppsatspraktik

Rekrytering efter examen

Kontaktperson: 
Lisa Ericsson, Studentkoordinator på Deloitte
Kontakt: 
075-246 24 45, student@deloitte.se 
Hemsida:  
www.deloitte.se/karriar
www.facebook.se/DeloitteSverigeStudent

Verksamhetsområden
Våra verksamhetsområden inom skatt är Corporate 
tax, Moms, Transfer pricing och Internationell individ-
beskattning.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker engagerade personer som har mycket energi 
och då är det bra om ditt CV avspeglar en hög aktivi-
tetsnivå. Gällande personliga egenskaper så tittar vi på 
allt från att vara en team-player till att ha potential att 
utvecklas i en ledande roll. 

Företagsinterna traditioner 
Det förekommer mycket sociala evenemang, exempelvis 
AW, pubar, julfest och sommarfest. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vid årets början sätter varje medarbetare sina individu-
ella mål tillsammans med sin counsellor som följs upp 
regelbundet.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Dagarna på Deloittes skatteavdelning är mycket vari-
erande. Det dyker upp nya spännande uppdrag som kan 
innebära att man får göra en rättsutredning av någon 
komplicerad rättsfråga, åka ut på möten hos klient eller 
prata med en kollega från något av våra 700 kontor 
världen över. 
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Namn
DLA Nordic

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
125

Nyanställningar/år
Ca 10 

Ingångslön
Marknadsmässig lön 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Linda Wärn
Hemsida:  
www.dlanordic.se

Verksamhetsområden
Vi är en affärsjuridisk fullservicebyrå och vi samarbetar 
med DLA Piper som har kontor världen över.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker engagerade medarbetare med ett starkt driv och 
intresse för våra klienters affärer som är flexibla, nog-
granna, prestigelösa och har en positiv inställning.

Företagsinterna traditioner 
För oss är det mycket viktigt att våra medarbetare trivs! 
Vi anordnar därför sociala aktiviteter såsom årliga 
byråkonferenser, sensommarfester, after work, och del-
tar i olika idrottstävlingar och turneringar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På DLA Nordic satsar vi på kompetensutveckling gen-
om mentorskap, utvecklingsplaner och utbildning. För 
att utvecklas i rollen som konsult arbetar du som jurist 
nära våra seniora jurister och delägare, träffar tidigt kli-
enter och får ta ett stort eget ansvar. Genom vårt globala 
samarbete med DLA Piper arbetar du med klienter och 
ärenden från hela världen. Varje år får du ett utveck-
lingsbidrag som kan användas till externa kurser och vi 
har även ett internt utbildningsprogram.
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Namn
Energimarknadsinspek-

tionen

Kontor i
Eskilstuna

Antal anställda
Ca 110

Nyanställningar/år
Ca 5-10

Ingångslön
Vi tillämpar individuell 
lönesättning. För nyutex-
aminerade utan yrkeslivser-
farenhet är ingångslönen 25 
000 kr.

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontakt: 
student@ei.se
Hemsida:  
www.ei.se 

Verksamhetsområden
Tillsyn och prövning, regelutveckling och kundinforma-
tion.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vårt behov är framförallt akademiker inom juridik, 
ekonomi och andra samhällsvetenskapliga utbildningar.
 
Med den nyckelroll vi har i utvecklingen av framtidens 
energimarknader så är vi alltid intresserade av ambitiö-
sa och utvecklingsorienterade människor med intresse 
för energimarknadsfrågor.

Företagsinterna traditioner 
Jul- och sommaravslutning.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har en modell för karriärvägar i organisationen. Ut-
vecklingsstegen i trappan är kopplad till förmåga och 
yrkesmässig kompetens. Samtal om den egna utvecklin-
gen sker i medarbetarsamtalet.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Inom Ei finns en stor bredd bland medarbetarna, från 
nyexaminerade till seniora experter. Din arbetsdag ser 
olika ut beroende på vilken roll du har på Ei. Som jurist på 
Ei kan du arbeta med till exempel handläggning av kon-
cessionsärenden, granska miljökonsekvensbeskrivning-
ar, göra konsekvensanalyser och vara juridiskt stöd till 
verksamheten. Ingen dag är den andra lik och vi verkar 
på en europeisk spelplan. Varje dag är det någon på Ei 
som är i Bryssel eller på annan plats i Europa för att dis-
kutera och vara med och utveckla framtidens regler.
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Namn
EY

Kontor i
Hela Sverige

Antal anställda
Ca 2400 i Sverige, varav ca 
240 är jurister

Nyanställningar/år
Ca 400, varav 70 är jurister 

Ingångslön
Marknadsmässig 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Sara Larsson 
Kontakt:
sara.larsson@se.ey.com
Hemsida:  
www.ey.com

Verksamhetsområden
Skatterådgivning, revision, konsultverksamhet, transak-
tionsrådgivning och affärsjuridisk rådgivning.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Engagemang, driv, analytisk förmåga, nyfikenhet, in-
tresse, initiativförmåga samt samarbetsförmåga.

Företagsinterna traditioner 
Vi har gemensamma jul- och sommarfester, fredags-
pubar, löparklubb m.m. utöver aktiviteter som sker med 
den egna gruppen.  

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Alla anställda tilldelas en councelor, eller handledare, 
som hjälper till med att sätta upp mål och utveckling-
splaner som följs upp löpande under året. Vi har även ett 
flertal utbildningar internt.
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Namn
Europeiska unionens 

domstol

Kontor i
Luxemburg

Antal anställda
Svenska översättning-
savdelningen har ca 25 
juristlingvister anställda

Nyanställningar/år
Varierar

Ingångslön
Grundlön för ensamstående 
person utan barn: ca 5 
600 euro netto per månad 
(grundlön, tillägg kan före-
komma)

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Kontaktperson: 
Gisela Tolstoy
Erik Eklöf
Kontakt: 
gisela.tolstoy@curia.europa.eu
erik.eklöf@curia.europa.eu
Hemsida:  
www.curia.europa.eu

Verksamhetsområden
Översättning till svenska av EU-domstolens texter.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker personer med juristexamen, goda kunskaper i 
unionsrätt och svensk rätt, utmärkta kunskaper i svens-
ka, mycket goda kunskaper i franska och i ytterligare 
minst ett officiellt unionsspråk.

Företagsinterna traditioner 
Sociala och kulturella evenemang ordnas regelbundet 
för domstolens personal.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Fortlöpande utbildning i nya språk och olika rättssys-
tem.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Större delen av dagen ägnas åt självständig översättning 
med dithörande språkliga och juridiska efterforskningar. 
Två timmar ägnas åt särskild språkkurs för juristlingvis-
ter (två dagar i veckan). På eftermiddagen ett möte med 
intern arbetsgrupp (som finns för att öka kunskaperna 
på avdelningen inom olika rättsområden och för termi-
nologiarbete).
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Namn
Familjens jurist

Kontor i
På 33 platser runt om i 
hela landet i de flesta större 
städer samt givetvis i Up-
psala

Antal anställda
Ca 200 personer

Nyanställningar/år
Ca 20 

Ingångslön
Individuell lönesättning. 
Lönestege finns för jurister-
na utifrån examensår och 
arbetslivserfarenhet

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Uppsatspraktik

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Peter Nordström 
Kontakt: 
018-712185
Hemsida:  
www.familjensjurist.se 

Verksamhetsområden
Familjerätt, socialrätt, migrationsrätt, målsägandestöd 
m.fl. rättsområden. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Erfarenhet och kompetens inom våra verksamhetsom-
råden, social kompetens samt entreprenörskap.

Företagsinterna traditioner 
Varje kontor har sina traditioner och vi har också med 
jämna mellanrum företagsöverskridande kick-offs och 
dyl. Generösa möjligheter till friskvård.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Möjligheter finns inom juridik och ledarskap. Stora mö-
jligheter till kompetensutveckling genom mentorskap 
inom företaget samt interna och externa kurser. 
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Namn
FCG Risk & Compliance AB

Kontor i
Stockholm och 
Köpenhamn

Antal anställda
60

Nyanställningar/år
5-10

Ingångslön
30 000

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson: 
Cecilia Lindhe Nadjalin
Hemsida:  
www.fcg.se

Verksamhetsområden
FCG är ett rådgivningsföretag och samarbetar med alla 
karaktärer av finansiella företag så som kreditinstitut 
och banker, försäkringsföretag, fondbolag och värde-
pappersbolag samt med icke finansiella företag som 
påverkas av finans- och kapitalmarknaden.  

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
För att trivas på FCG behöver du vara resultatdriven och 
ha kunden i fokus. Du behöver ha mycket god analytisk 
förmåga och lätt att snabbt sätta dig in i nya situationer. 
Dessutom måste du ha ett genuint intresse för den finan-
siella sektorn och de regelverk som styr hur den funger-
ar.

Företagsinterna traditioner 
Ja – många! Det är viktigt för oss. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
I konsultorganisationer är det naturligt att karriären föl-
jer vissa steg. I takt med att ytterligare kunskap och er-
farenhet läggs till tidigare, kan rådgivningen bli allt mer 
avancerad. Parallellt med detta utvecklas förmågan att 
hantera och ansvara för kundrelationer och leda andra 
mindre erfarna kollegor.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Ingen dag är den andra lik – som konsult varierar ditt 
arbete då grunden är tillgänglighet och förståelse för 
kundens situation.
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Namn
Föreningen för Utvecklings-

frågor

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
Anställda 4,4

Antal medlemmar
Ca 800

Vi erbjuder 

Ideellt uppdrag

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Annika Burström
Hemsida:  
www.fuf.se

Verksamhet
Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, är en politiskt 
och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att 
informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett 
globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och 
samarbete. FUF verkar som en språngbräda för engag-
erade unga vuxna på väg ut i yrkeslivet. Genom FUF kan 
unga vuxna med intresse för globala utvecklingsfrågor 
skaffa sig praktisk erfarenhet och få kontakt med ar-
betsmarknaden.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Intresse för globala utvecklingsfrågor.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Ja, utbildningar och kontaktnätverk.
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Namn
Försäkringskassan, 

Rättsavdelningen

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Sundsvall

Antal anställda
Ca 90 personer

Nyanställningar/år
4-5

Ingångslön
Individuell lönesättning 

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Eva Nordqvist, Kjell Skoglund 
Hemsida:  
www.forsakringskassan.se 

Verksamhetsområden
Socialförsäkringsjuridik, skadeståndsrätt, förvaltnings-
rätt, IT-rätt, persondataskydd, offentlighet och sekret-
ess, upphandling, förvaltningsprocessrätt såväl som 
allmän processrätt, övriga myndighetsjuridiska frågor.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker medarbetare som har förmåga att arbeta 
självständigt och ta ansvar för resultat med hög kvalitet, 
är handlingskraftiga, har ett systematiskt och noggrant 
arbetssätt samt har en god samarbetsförmåga. 

Företagsinterna traditioner 
Vi har årliga kompetensutvecklingsdagar samt enhetsvi-
sa teambuildingdagar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns goda möjligheter att över tid arbeta med samt-
liga typer av frågor inom avdelningens ansvarsområden. 
Medarbetare kan också söka chefstjänster inom Rättsa-
vdelningen och inom andra organisatoriska enheter på 
myndigheten. Våra medarbetare är också attraktiva på 
övriga arbetsmarknaden, exempelvis inom domstolarna, 
Regeringskansliet, Riksdagen och andra myndigheter. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Den fria och varierande arbetsdagen kan börja med att 
skriva ett yttrande till förvaltningsrätten rörande en av 
våra många förmåner för att sedan fortsätta med att fat-
ta ett beslut i ett ärende om skadestånd. 
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Namn
Advokatfirman Glimstedt

Kontor i
14 kontor i Sverige och 
ytterligare 4 kontor i Balti-
kum och Vitryssland

Antal anställda
Ca 180 i Sverige och ca 250 
totalt

Nyanställningar/år
Ca 20 i Sverige

Ingångslön
Sätts lokalt 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Hemsida:  
www.glimstedt.se

Verksamhetsområden
Affärsjuridik, ekonomisk familjerätt, obestånd och 
brottmål, allt beroende på vilket kontor du är intresse-
rad av. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Engagerad, kreativ, noggrann och ansvarsfull.

Företagsinterna traditioner 
På nationellnivå har vi årligen Glimstedtdagarna och ge-
mensamma utbildningar och Yngregruppen (alla juris-
ter som inte är delägare) samlas en gång per år. 
Lokalt har varje kontor ett stort antal gemensamma 
samlingar och aktiviteter under året. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Utöver samfundets obligatoriska kurser ges två 
byråkurser per år. Yngregruppen har dessutom ett in-
spirations- och kompetensutbyte per år. I övrigt så till-
godoses gemensam kompetensutveckling på respektive 
kontor och möjlighet finns även på individuell basis.
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Namn
Grant Thornton

Kontor i
23 kontor i Sverige och i ca 
130 länder genom Grant 
Thornton International Ltd

Antal anställda
Ca 1000 varav ca 70 jurister

Nyanställningar/år
Ca 4 nyexade jurister/år 

Ingångslön
Marknadsmässig

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: 
Lars Davérus
Hemsida:  
www.grantthornton.se

Verksamhetsområden
Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande 
revisions- och konsultföretag. Vi hjälper dynamiska 
ägarledda företag att växa och utvecklas. Vi är ca 1000 
medarbetare på 23 kontor i Sverige och är ett medlems-
företag inom Grant Thornton International Ltd. Vi stöd-
jer entreprenörer i de ekonomiska frågorna inom revi-
sion, ekonomiservice, skatt och rådgivning.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker personer som är engagerade, ansvarstagande 
och bra på att bygga långsiktiga relationer.  

Företagsinterna traditioner 
Fredagspub, vårfest, julfest, skidresor, idrottslag etc.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har ett gediget och uppskattat internt utbildningspro-
gram, samt ledarskapsprogram för yngre medarbetare.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Grant Thorntons skatteavdelning består av ca 70 skat-
tekonsulter och räknas som en av landets mest välre-
nommerade och är den ledande skatterådgivaren till 
ägarledda företag med helhetslösningar som tillgodoser 
såväl företagets som ägarens skattesituation. Samtidigt 
hjälper vi större företag som söker en oberoende part för 
sin skatterådgivning.
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Namn
Grönberg Advokatbyrå

Kontor i
Grönberg finns endast i 
Stockholm, men har ett 
nära samarbete med flera 
utländska byråer

Antal anställda
36 varav 29 jurister

Nyanställningar/år
Biträdande jurister anställs 
löpande efter behov

Ingångslön
Marknadsmässig

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Traineetjänst

Kontaktperson:
Anna-Maria Heidmark
Kontakt:
08-614 49 00
anna-maria.heidmark@gronberg.se 
Hemsida:  
www.gronberg.se

Verksamhetsområden
Grönberg arbetar med svensk och internationell affärsju-
ridik inom de flesta områden, med tyngdvikt vid på före-
tagsöverlåtelser, bolagsrätt, tvistelösning, obeståndsrätt 
samt finans- och värdepappersrätt.  

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Förutom mycket goda akademiska meriter värdesätter 
vi tingsmeritering, god social förmåga och affärsinriktat 
tänkande. Mycket goda kunskaper i engelska krävs.

Företagsinterna traditioner 
Grönberg är en arbetsplats med trevlig atmosfär. Vi er-
bjuder löpning med Urban Tribes by Running Sweden, 
fredagsöl, kickoff, sommarmiddag, julbord och konfer-
ensresa. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi erbjuder undervisning i juridisk engelska samt 
deltagande i interna och externa utbildningar genom 
kunskapsluncher och kvällsseminarier några gånger per 
halvår. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En dag på Grönberg kan innehålla allt från arbete med 
rättsutredningar och avtalsgranskning till klientmöten 
och kontakt med motparter och myndigheter. Vi arbetar 
ofta i team, där yngre jurister under vägledning snabbt 
får en självständig roll i hanteringen av byråns ärenden.
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Namn
Hellström Advokatbyrå

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
40

Nyanställningar/år
1-2

Ingångslön
Lön bestäms utifrån person-
liga meriter

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Kontaktperson: 
Mats Hellström, Managing Partner
Hemsida:  
www.hellstromlaw.com

Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker dig med mycket goda meriter och personliga 
egenskaper som stärker firman internt och ut mot klien-
terna. Engagemang och eget driv är nyckelord.

Företagsinterna traditioner 
Vårt mål är att skapa en advokatbyrå med högsta pro-
fessionalism och samtidigt erbjuda en arbetsplats med 
högt i tak och tydlig teamkänsla där vi hjälper varandra 
uppåt och framåt. Vi satsar mycket på interna aktiviteter 
som ökar sammanhållningen. Vi uppmuntrar och ersät-
ter friskvårdsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vårt mål är att varje medarbetare ska ges möjlighet 
att uppnå sin fulla potential. Detta gör vi genom kvali-
ficerade arbetsuppgifter och intern- och extern utbild-
ning. Hos oss kommer du snabbt att få klientkontakt och 
vårt gemensamma mål är att göra dig till delägare.



97

Namn
Holmgren Hansson 

Advokatbyrå AB

Kontor i
Stockholm, 
Holländargatan 17

Antal anställda
9

Nyanställningar/år
2 - 3

Ingångslön
Ingångslönen beror på 
vad medarbetaren har för 
bakgrund och erfarenhet. 
Till dess att medarbetaren 
har blivit advokat följer vi 
domstolarnas lönetrappa

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson:
Jennifer Grape
Hemsida:  
www.holmgrenhansson.se
facebook.com/holmgrenhansson
instagram.com/holmgrenhansson 

Verksamhetsområden
Våra specialistområden är fastighetsrätt, miljörätt, im-
materialrätt, IT-rätt samt EU- och konkurrensrätt. Alla 
våra medarbetare har goda baskunskaper inom den all-
männa affärsjuridiken.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi är en advokatbyrå med höga ambitioner att göra skill-
nad i den traditionella advokatbranschen. Vi satsar på 
hjärtat i vår verksamhet – våra medarbetare. Vi fokuser-
ar på att erbjuda våra medarbetare en härlig arbetsmiljö 
med ständigt nya utmaningar och personlig utveckling 
och vi söker ständigt bra medarbetare som delar våra 
idéer och värderingar. Vi sitter i öppna landskap och är 
fortfarande en mindre byrå. Vi sätter därför högt värde 
på våra medarbetares sociala förmåga.

Företagsinterna traditioner 
Förutom vårt dagliga trekaffe, har vi torsdagsklubb ett 
par gånger per halvår med aktiviteter av olika slag, kick 
off under vår och höst samt ett flertal mindre event för 
våra medarbetare.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi driver byrån som ett vanligt konsultbolag och hos 
oss kan Du därför antingen arbeta som expert med det 
specialområde som intresserar Dig mest eller så kan Du 
anta utmaningen att ta klivet som chef för något av våra 
affärsområden.

hhhhhhhhhhhhhholmgrenhanss
o

n

ADVOKATBYRÅ AB
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Namn
Hyresgästföreningen

Kontor i
Rikstäckande med kontor 
ibland annat i Stockholm, 
Uppsala och Göteborg

Antal anställda
800

Nyanställningar/år
50

Ingångslön
Ca 26 000 kronor

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson:
Alexander Kuzmicki    
Hemsida:  
www.hyresgastforeningen.se

Verksamhetsområden
Juridik, Förhandling, Ekonomi.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Noggrannhet, Öppenhet, Lätt att samarbeta med och 
social. 

Företagsinterna traditioner 
Personaldagar, gemensam fika.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Utbildning externt och internt. 



99

Namn
Institutet för juridik och 

internet

Kontor i
Stockholm 

Antal anställda
20

Antal medlemmar
20

Nyanställningar/år
Anställer löpande vid behov

Ingångslön
Ideellt arbete

Vi erbjuder 

Ideellt uppdrag

Kontaktperson:
Emil Fernow
Hemsida:  
www.juridikinstitutet.se

Verksamhet
Institutet för Juridik & Internet grundades av Mårten 
Schultz (professor i civilrätt vid Stockholms universitet) 
och Filippa Sjödén i februari 2013 och drivs ideellt av 
studenter från både Stockholms universitet och Uppsala 
universitet.

Vi arbetar mot internetrelaterade kränkningar, genom 
att ge stöd åt de som kränkts och genom att verka för 
opinionsbildning och upplysning. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker alltid duktiga och ambitiösa studenter som vill 
bli en del av vår organisation och hjälpa till att utveckla 
IJI vidare, och vi är övertygade om att det är svårt att 
finna ett mer givande och meriterande engagemang vid 
sidan av studierna. Du arbetar alltid med riktiga fall 
och du får i ditt arbete stöd från några av Sveriges mest 
erfarna jurister inom processrätt, skadeståndsrätt och 
straffrätt. 
Vi söker dig som har avslutat termin 4 och som har ett 
intresse av att engagera dig inom något av IJI:s verk-
samhetsområden. 
Låter detta intressant så tveka inte att skicka in en an-
sökan till oss! Vi rekryterar löpande. 

Företagsinterna traditioner 
Måndagsmöte var tredje vecka. Interna utbildningar och 
föreläsningar för kompetensutveckling inom organisa-
tionen. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Att arbeta med juridikinstitutet innebär för dig som 
student en möjlighet att jobba med juridik på riktigt 
på många olika sätt. Du får en relativt unik möjlighet 
att vara delaktig i en förändring och förbättring av ett 
rättsområde under ständig utveckling. 
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Namn
Intertrust

Kontor i
British Virgin Islands, Ba-
hamas, Brazil, Canada, Cay-
man Islands, Curacao, USA, 
Belgium, Cyprus, Denmark, 
Finland, Guernsey, Ireland, 
Luxembourg, Norway, 
Spain, Sweden, Switzerland. 
The Netherlands. Turkey. 
United Kingdom, China, 
Dubai, Hong Kong, Japan, 
Singapore

Antal anställda
1800 world-wide, i Stock-
holm 42 och i Malmö 7

Nyanställningar/år
3-4

Ingångslön
Individuellt

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Hemsida:  
www.intertrustgroup.com

Verksamhetsområden
Corporate Services, Depositary Services, Foundation 
Services, Compliance Services, Fund administration, 
Agent & Bond Representative Services, Payroll & HR 
Services.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Kvalité, Engagemang, Partnerskap och Integritet.

Företagsinterna traditioner 
Måndagsfrukost och After Works.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Ja

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Arbetet på Intertrust är varierande då vi arbetar i team, 
jurister och ekonomer tillsammans, för att möta våra 
klienters behov. På Intertrust får man direkt klientkon-
takt och ansvarar för sin egen klientportfölj. 
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Namn
Jansson & Norin 

Kontor i
Stockholm och Göteborg

Antal anställda
12 

Nyanställningar/år
4-6 

Ingångslön
Individuell lönesättning 
24 000 – 26 500 

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson:
Nils Henckel 
Kontakt:
nils.henckel@janssonnorin.se  
Hemsida:  
www.janssonnorin.se

Verksamhetsområden
Allmän affärsjuridik, IT-rätt, Immaterialrätt, Bolagsrätt, 
Kommersiell avtalsrätt, Processrätt, Tvist, Skatt och Ar-
betsrätt. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vinnarskallar som vill vara med och påverka i en kon-
servativ bransch. Du ska vara förberedd på att arbeta i 
ett bolag under stark tillväxt och tycker att vision är ett 
läckrare ord än tradition. 

Företagsinterna traditioner 
Game of Thrones-måndag, onsdagsträning med PT och 
fredagsfrukost är veckovis återkommande aktiviteter. 
Därutöver har vi pingisturneringar, korvstoppning, fler-
talet fester samt en gemensam årlig resa. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Antagligen förväntas ett svar likt ”vi erbjuder vidareut-
bildning och håller interna seminarier regelbundet”, 
vilket vi gör. Men hos oss bygger vi tillsammans vår 
egen framtid och alla ges möjlighet att skapa sig en egen 
roll, på riktigt. Du kommer tidigt i karriären att få göra 
dina egna affärer eftersom vi tror att det är den rätta och 
snabbaste vägen till att bli en vass affärsjurist.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
De flesta hos oss har eget kundansvar och nya möten re-
gelbundet uppmuntras. Vi är ett team där vi alla får ans-
vara för även rent affärsrelaterade områden och projekt, 
som att t.ex. fylla i den här informationsbroschyren eller 
att headhunta.
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Namn
Juristbyrån

Kontor i
Vi finns i hela landet

Antal anställda
160 

Nyanställningar/år
ca 30

Ingångslön
Motsvarande lön som för 
tingsnotarietjänst

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson:
Anne Seth, HR-ansvarig  
Hemsida:  
www.juristbyran.com 

Verksamhetsområden
Vi är specialiserade inom familjerätt och hjälper våra 
kunder att upprätta viktiga juridiska dokument såsom 
testamenten, samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, 
kompanjonavtal och bouppteckningar.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker jurister som är sociala och positiva och som 
tycker om att arbeta med förebyggande juridik och 
att möta människor i livets alla skeden. Andra viktiga 
egenskaper är att man är resultat- och kundorienterad, 
kvalitetsmedveten och har ett eget driv.

Företagsinterna traditioner 
Gemensamma kickoffer tillsammans med Swedbanks 
övriga dotterbolag, interna utbildningar med externa 
föreläsare, årlig utbildningsdag, after work mm. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har ett praktikantprogram med start 2ggr/år med an-
ställning som mål. De som anställs hos oss får genomgå 
ett gediget utbildningsprogram första året som bland 
annat innehåller familjerätt och fastighetsrätt men även 
utbildningar med fokus på kundbearbetning och försäl-
jning. Hos oss finns även möjlighet till delägarskap och 
att driva sitt eget företag inom franchiseverksamheten.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Detta kan se väldigt olika ut. Kom gärna förbi vår mont-
er så berättar vi mer!
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Namn
Kronofogden

Kontor i
38 kontor och huvudkon-
toret beläget i Sundbyberg

Antal anställda
Dec 2014: 2 241, 
67 % kvinnor

Nyanställningar/år
120 st

Ingångslön
Kronofogdeaspiranter 
31 000 – 33 000 kr

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Hemsida:  
www.kronofogden.se

Verksamhetsområden
Som jurist kan man jobba inom Betalningsföreläggan-
de, Verkställighet, Skuldsanering, Konkurstillsyn och på 
huvudkontorets kansli.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Juristexamen

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Ja
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Namn
Lawline

Kontor i
Vi finns på alla orter med 
en juristutbildning, dvs. 
Uppsala, Stockholm, Lund, 
Göteborg, Umeå och Örebro

Antal anställda
3 Stycken anställda jurister 
samt ca 150 stycken jurist-
studenter som jobbar antin-
gen med ideell eller betald 
rådgivning

Antal medlemmar
Ca 150 stycken

Nyrekryteringar per år
Vi rekryterar löpande 
juriststudenter till våra bet-
alda tjänster som Lawline 
erbjuder. Vi bemannar även 
juriststudenter till kunder 
runt om i Sverige

Vi erbjuder 

Ideellt uppdrag 

Extrajobb

Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Fredrik Holst 
Kontakt:
0708 26 67 12, 
fredrik.holst@lawline.se  
Hemsida:  
www.lawline.se

Verksamhetsområden
Lawline är Sveriges största juridiska rådgivningssajt där 
studenter står för rådgivningen. Lawline ger dig som ju-
riststudent möjlighet att börja praktisera juridik redan 
under studietiden. Vi erbjuder flertal betalda tjänster till 
dig som juriststudent såsom Expressrådgivare, där du 
utreder en juridisk frågeställning, och som biträdande 
jurist hos vår egen juristbyrå; Lawline consulting. Gen-
om denna möjlighet får du som juriststudent värdefulla 
erfarenheter som ger dig ett försprång i karriären. Utöver 
detta får du möjlighet att träffa våra samarbetspartners 
där viktiga kontakter knyts med framtida arbetsgivare. 
Vi har kul, samtidigt som vi utvecklas som jurister! 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
För att bli Lawlinemedlem krävs goda akademiska mer-
iter, men framför allt att du är intresserad och har god 
förmåga i att omsätta dina kunskaper i praktik. Du kan 
söka när du läst minst ett år på något av Sveriges jurist-
program.  

Organisationella traditioner 
Flera events per år, både sådana vi ordnar själva och 
sådana vi har med våra samarbetspartners.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som Lawline medlem har du möjlighet att börja jobba 
med vår betalda rådgivning och telefonrådgivning. Som 
Lawline medlem har du också möjlighet att söka till de 
exklusiva rekryteringar som sker genom vårt nätverk. 
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Namn
Lebenberg Advokatbyrå

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
16

Nyanställningar/år
1

Ingångslön
Enligt överenskommelse

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Hemsida:  
www.lebenberg.se

Verksamhetsområden
Lebenberg Advokatbyrå är en av landets ledande ad-
vokatbyråer inom den svenska och internationella 
arvsrätten. En stor del av våra uppdrag gäller frågor i 
anslutning till en arvssituation och byrån har många 
års erfarenhet av dessa ärenden. Vår byrå har också en 
mycket bred kompetens inom ekonomisk familjerätt, 
förmögenhetsrätt och vårdnadsfrågor. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker dig som har ett genuint intresse av advokat-
byråns verksamhetsområden. Förutom utmärkta ju-
ridiska kunskaper ser vi gärna att du har ett intresse för 
affärslivet. Hos oss har du goda möjligheter att påverka 
din karriär, din arbetsmiljö och din roll. 

Företagsinterna traditioner 
Byrån anordnar regelbundet fredagsöl, gemensamma 
luncher, konferenser, julbord och vårmiddagar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi satsar på utbildning och deltagande i seminarier och 
konferenser såväl inom Sverige som internationellt vad 
gäller arvsrätt, familjerätt och förmögenhetsrätt. 

Som biträdande jurist får man snabbt klientkontakt och 
ges självständiga och utmanande arbetsuppgifter. En 
ansvarig advokat finns givetvis alltid tillgänglig.



106

Namn
Linklaters

Kontor i
Linklaters Advokatbyrå 
har 29 kontor i 20 länder, 
huvudkontor i London

Antal anställda
5000 globalt varav cirka 
hälften är jurister. 70 an-
ställda i Stockholm varav 
cirka 35 jurister

Nyanställningar/år
Ca 10 (Stockholm)

Ingångslön
Ingångslön för Junior As-
sociates är 32 000 kr/mån. 
Vid tingsmeritering eller 
dubbelexamen i ekonomi 
är ingångslönen 34 000 kr/
mån

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Ulrica Baxter, HR Manager 
Karolina Cederblad, HR Advisor
Hemsida:  
www.linklaters.se

Verksamhetsområden
M&A Corporate, M&A Real Estate, Bank & Finans, Skat-
terätt, Processrätt, Arbetsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker personer som vill arbeta med affärsjuridik 
i både internationella och nationella projekt. Vikti-
ga egenskaper är drivkraft och goda språkkunskaper i 
framförallt engelska.

Företagsinterna traditioner 
Gemensam AW och frukost varje vecka, årliga fester, 
specifika traditioner inom de olika arbetsgrupperna.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Genom Linklaters Law & Business School tar varje me-
darbetare del av kurser och utbildningar löpande under 
hela karriären. Som Associate på Linklaters utbildas 
du inom ditt specialistområde och tar del av generella 
utbildningar i exempelvis ledarskapsförmåga och pro-
jektledning, allt eftersom att du blir mer senior. Utbild-
ningarna hålls lokalt på Stockholmskontoret såväl som 
på global nivå.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Det dagliga arbetet är omväxlande; som affärsjurist 
kommer dina arbetsuppgifter bestå av att ge juridisk 
rådgivning men frågorna kräver ofta även kommersiel-
la och ekonomiska överväganden. Du arbetar stundtals 
självständigt men ofta tillsammans med kollegor från 
andra arbetsgrupper. 
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Namn
Länsförsäkringar

Kontor i
Hela Sverige

Antal anställda
5900

Nyanställningar/år
Biträdande jurister anställs 
löpande efter behov

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Kontaktperson:
Emma Nordkvist
Hemsida:  
www.lansforsakringar.se/uppsala

Verksamhetsområden
Bank, Försäkring, Fastighetsförmedling. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Affärsmässig, handlingskraftig och engagerad. 

Företagsinterna traditioner 
Vårt mål är att skapa en advokatbyrå med högsta pro-
fessionalism och samtidigt erbjuda en arbetsplats med 
högt i tak och tydlig teamkänsla där vi hjälper varandra 
uppåt och framåt. Vi satsar mycket på interna aktiviteter 
som ökar sammanhållningen. Vi uppmuntrar och ersät-
ter friskvårdsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
En unik arbetsgivare.
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt 
om i landet finns 23 självständiga och kundägda läns-
försäkringsbolag. Vår organisation har satt en tydlig 
prägel på oss. I allt från hur vi prioriterar det dagliga ar-
betet och hur vi förvaltar våra kunders pengar – till hur 
vi samverkar i grupp och hur vi utvecklas som individer. 
Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte 
är riktigt som alla andra. 

Länsförsäkringar Uppsala erbjuder studenter ett up-
pskattat extraarbete i vår telemarketinggrupp. Många 
stannar länge och vidareutbildas för att även kunna ar-
beta extra som kundtjänstmedarbetare, skadereglerare 
eller i våra butiker. Välkommen till vår monter för att 
höra mera!
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Namn
MAQS Advokatbyrå

Kontor i
Stockholm, Göteborg och 
Malmö

Antal anställda
Totalt har MAQS ca 175 an-
ställda, varav 125 jurister

Nyanställningar/år
I regel ca 25-30 för samtliga 
kontor 

Ingångslön
Marknadsmässig lön. 
Ingångslönen sätts indivi-
duellt utifrån erfarenhet och 
kunskaper

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Johan Engström
Hemsida:  
www.maqs.com

Verksamhetsområden
MAQS är en fullservicebyrå inom svensk och internatio-
nell affärsjuridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Goda studieresultat och språkkunskaper samt initia-
tivförmåga, kreativitet och förmåga att samarbeta såväl 
som att arbeta självständigt. Du ska vara en god arbets-
kamrat och vilja bidra till vår MAQS-gemenskap där en-
kelhet, nyfikenhet och tillgänglighet är kärnvärden.

Företagsinterna traditioner 
På MAQS ska våra medarbetare trivas och utvecklas. För 
att nå det målet är sociala mötesplatser, personalinfor-
mation, personalkonferenser och kick-offer möjligheter 
för alla att bidra till företagets utveckling. Gemensam 
frukost, after work och innebandyträning är bara några 
av våra aktiviteter. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som nyanställd jurist får du snabbt självständiga arbet-
suppgifter. På MAQS har varje biträdande jurist en 
handledare som följer juristen i dennes karriärs- och 
kompetensutveckling. Handledaren sätter gemensamt 
med den biträdande juristen utvecklings- och 
karriärsmål och följer löpande upp desamma. Ett mål 
för våra biträdande jurister är att nå sin advokattitel. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En dag på MAQS kan inledas med gemensam frukost 
för kontoret. Sedan följer en dag fylld av klientmöten, 
projektarbeten, eventuellt ett internt utbildningssem-
inarium och interna avstämningsmöten med kollegor. 
På MAQS är interaktionen med kollegor stor, inte bara 
i de pågående klientuppdragen, utan även i den sociala 
tillvaron på kontoret. 
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Namn
Migrationsverket

Kontor i
Drygt 40 orter, från Kiruna 
i norr till Malmö i söder. De 
största orterna är Stock-
holm, Uppsala, Malmö, 
Norrköping, Göteborg, 
Uppsala, Boden

Antal anställda
Ca 6 200

Nyanställningar/år
De senaste åren har vi gjort 
ca 1 000 nyanställningar 
per år och vi räknar med ca 
600 under 2016 

Ingångslön
Vi har individuell 
lönesättning utifrån ett 
lönespann för resp. befat-
tningskategori. Medellönen 
för följande befattningar 
inom Migrationsverket är: 
beslutsfattare ca 34 000, 
handläggare ca 27 000 och 
för assistenter ca 23 000 
(2014-års löner)

Vi erbjuder 

Extrajobb/sommarjobb

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson: Karin Österdahl, HR-specialist Employer Branding
Kontakt: 010-485 42 18
Hemsida: www.migrationsverket.se

Verksamhetsområden
Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva an-
sökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, 
komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller få 
svenskt medborgarskap. Som jurist kan du arbeta med 
alla dessa frågor som t.ex. handläggare, beslutsfattare, 
expert eller processförare och inom verksamheter så 
som bl. a. asylprövning, tillståndsprövning, mottagning, 
förvaltningsprocess och rättsenheten.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Gott omdöme, god analytisk förmåga, strukturerad och 
kvalitetsmedveten, god samarbets- och kommunika-
tionsförmåga samt hög servicekänsla. 

Företagsinterna traditioner 
Det förekommer många olika initiativ på lokal nivå runt 
om i vår myndighet. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi är en stor arbetsgivare med bred verksamhet över 
hela landet. Vi erbjuder en bredd av karriärvägar inom 
olika arbetsområden och roller. Vi har en omfattande in-
troduktionsutbildning, verksgemensamma utbildning-
sprogram men arbetar också med kompetensutveckling 
på många andra sätt. 
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Namn
Nyköpings Tingsrätt

Kontor i
Nyköping 

Antal anställda
35

Nyanställningar/år
Ca 6 notarier

Ingångslön
25 600 kr 

Vi erbjuder 

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Malin Blohm, tingsnotarie 
Hemsida:  
www.nykopingstingsratt.domstol.se

Verksamhetsområden
Tvistemål, brottmål och ärenden. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Analysförmåga; kunna se var skon klämmer juridiskt. 
Lust att lära sig effektiv konfliktlösning m.m. Do-
er-egenskaper och egenskaper som är tillgångar vid fik-
abordet. Vi har papper på att vi är en av landets trevli-
gaste domstolar. 

Företagsinterna traditioner 
Gemensam frukost och eftermiddagsfika varje fredag. 
Utflykter/studiebesök två gånger per år. I våras var vi på 
Rockelstad slott och förra hösten besökte vi en domstol i 
Gdansk (vi har nära till Skavsta!). 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Tio interna notarieutbildningar per år. Studiebesök hos 
olika instanser. Vi har de rätta kontakterna för din fort-
satta karriär, oavsett vad du vill syssla med i framtiden. 
Alla som har suttit ting hos oss har gått vidare till ett 
jobb som stämt med deras önskemål. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
I team bestående av en domare, en notarie och en han-
dläggare ansvarar man för sina mål från att de kommer 
in till dess att de avgörs. Handläggningsarbete varvas 
med förhandlingar. Vi avgör mål snabbt; domarna har 
tid att utbilda notarierna. Du lär av en domare hela tiden. 
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Namn
Patent- och Registre-
ringsverket

Kontor i
Stockholm och Söderhamn

Antal anställda
340 st

Nyanställningar/år
Varierar

Ingångslön
Individuell lönesättning

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Kristina Persson
Hemsida:  
www.prv.se

Verksamhetsområden
Patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Bl.a. engagerad, drivande, kommunikativ, samarbets-
förmåga.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Ja. Vi har ett väl utarbetat program med möjlighet till 
karriär- och kompetensutveckling.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Den ena dagen är inte den andra lik!
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Namn
Regeringskansliet

Kontor i
Stockholm, Klarakvarteren. 
Ambassader och represen-
tationer finns i ett hundratal 
länder runt om i världen

Antal anställda
4600, varav ca 600 arbetar 
utomlands. 200 är politiskt 
anställda

Nyanställningar/år
600

Ingångslön
Varierar, vi har individuell 
lönesättning

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik

Traineetjänst

Kontaktperson:
Gabriella Uddenberg
Hemsida:  
www.regeringen.se

Verksamhetsområden
Statlig myndighet med uppdraget att vara ett stöd för re-
geringen i arbetet med att styra Sverige och förverkliga 
sin politik. På de olika departementen hanteras alla typ-
er av samhällsfrågor. Vi erbjuder utvecklande arbetsup-
pgifter för dig som jurist.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Du är en skicklig jurist eller assessor som trivs med en 
vardag där du får vara beredd på det oförutsedda. För att 
fungera bra hos oss behöver du ha gott omdöme och in-
tegritet samt ha fokus på problemlösning och leverans. 
Du är bekväm med att arbeta självständigt såväl som till-
sammans med kunniga kollegor. 

Företagsinterna traditioner 
Det varierar mellan departementen.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Förutom att utvecklas genom de dagliga utmaningarna 
har du goda möjligheter till andra former av kompeten-
sutveckling. Regeringskansliet är en stor organisation 
och du kan byta arbetsuppgifter internt. Vi satsar också 
mycket på utbildning och lärande.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Arbetsdagarna är omväxlande och det varierar beroende 
på roll. Gå gärna in och läs våra medarbetarberättelser 
på webbplatsen, och besök oss i vår monter.
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Namn
Setterwalls Advokatbyrå

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö

Antal anställda
250 varav ca 190 jurister

Nyanställningar/år
15-20

Ingångslön
27 000 kr utan tingsmer-
itering. 29 000 kr med 
tingsmeritering

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Birgitta Andersson
Kontakt:
08 598 890 67 
Birgitta.Andersson@setterwalls.se
Hemsida:  
www.setterwalls.se

Verksamhetsområden
Vi täcker alla affärsjuridiska områden från Corporate 
och M&A till sport, media och underhållning. Vi arbetar 
med många spännande nationella och internationella 
uppdrag för företag, organisationer och institutioner 
både inom den privata och offentliga sektorn. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi arbetar i team och värdesätter därför social förmåga, 
god laganda, engagemang, drivkraft och mångfald. Goda 
kunskaper i engelska och ett brinnande intresse för juri-
dik utgår vi ifrån att du har! 

Företagsinterna traditioner 
Vi tycker om att umgås och att ha roligt tillsammans och 
en rad olika aktiviteter ger oss möjlighet till detta! After 
Work, gemensam frukost, företagsfester, skidkonferens, 
Advokat-SM i fotboll samt flertalet lopp och idrottstur-
neringar är några exempel på saker vi gör tillsammans. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som nyanställd biträdande jurist hos oss på Setterwalls 
får man snabbt ta eget ansvar. Samarbetet med kompe-
tenta kollegor erbjuder en brant utvecklingskurva och 
alla jurister innefattas av ett mentorskapsprogram för 
att säkerställa den yrkesmässiga utvecklingen. Vi till-
handahåller även relevanta kurser och seminarier såväl 
internt som externt. 
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Namn
Skeppsbron Skatt

Kontor i
På Skeppsbron i Malmö och 
Stockholm

Antal anställda
Ca 45 

Nyanställningar/år
4-6

Ingångslön
Individuell lönesättning

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Berit Lindh 
Kontakt:
Vxl. 08-522 441 00
Hemsida:  
www.skeppsbronskatt.se

Verksamhetsområden
Svensk och internationell företagsbeskattning och 
mervärdesskatt, riktat främst till stora och medelstora 
företag.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Ett dokumenterat stort intresse för företagsbeskattning 
och/eller mervärdesskatt. Någon som trivas med att ar-
beta i projekt och tillsammans med kollegor.

Företagsinterna traditioner 
Fredagsöl, massage 1 gång/vecka. Skeppsbron deltar 
varje år i Bellmanstafetten, löpträning med professionell 
coach varje onsdag för de som vill. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Individuell kompetensutveckling med möjlighet till in-
riktning mot ett specialområde, kurser/utbildning inom 
Taxand, vårt internationella nätverk med skatteexpertis 
i närmare 50 länder. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Gemensam frukost med genomgång av nyheter på skat-
teområdet, en stor del av arbetet består i att träffa klien-
ter, arbeta i projekt och göra rättsutredningar.
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Namn
Fackförbundet ST

Kontor i
Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Umeå

Antal anställda
Ca 120 anställda

Antal medlemmar
90 000 medlemmar

Vi erbjuder 

Extrajobb

 

Kontaktperson:
Joel Degols
Hemsida:  
www.st.org/student 

Verksamhet
Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom 
statlig verksamhet med 90 000 medlemmar. Våra med-
lemmar arbetar inom statliga myndigheter och verk, 
bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och 
statligt finansierade stiftelser.
Som Sveriges enda fackförbund som uteslutande organ-
iserar statligt anställda har vi en unik kunskap om hur 
det är att arbeta inom just statlig verksamhet. Vi är öv-
ertygade om att alla anställda tjänar på att vara medle-
mmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i 
olika yrkesförbund.

Vad vi erbjuder
Fackförbundet ST är experter på karriärmöjligheter-
na för studenter inom statlig sektor och hjälper dig att 
hitta ditt drömjobb och få koll på arbetsvillkoren. Med 
ett studentmedlemskap får du CV-granskning, karriär-
coachning, stipendier, rabatter på allt från försäkringar 
till tidningen Lag & Avtal samt att du blir inbjuden till 
utvecklande karriärföreläsningar och spännande studie-
besök. Medlemskapet kostar bara 100 kr och räcker hela 
studietiden!
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Namn
Svalner

Kontor i
Stockholm och Malmö

Antal anställda
Ca 30

Nyanställningar/år
Ca 2-3

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Traineetjänst

Kontaktperson:
Sofie Wilhelmsson
Hemsida:  
www.svalner.se

Verksamhetsområden
Svensk och internationell företagsbeskattning samt in-
direkt skatt såsom moms, tull och punktskatter.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker jurister som är drivna och prestigelösa och som 
vill utvecklas och utmanas samt bidra till vår positiva 
laganda. För oss är det självklart att våra medarbetare 
har ett stort intresse för skatterätt, goda akademiska 
meriter, mycket goda kunskaper i engelska samt är goda 
lagspelare.  

Företagsinterna traditioner 
Frukost, gemensam after work, lunchseminarier, kick-
off, konferensresor, sommarfest och julfest etc.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi erbjuder en arbetsplats full av nya utmaningar där du 
hela tiden sporras till att bli en bättre skattejurist. För att 
bidra till de anställdas utveckling anordnas lunchsemi-
narier med externa föreläsare och interna grupplunch-
er där den senaste rättsutvecklingen analyseras. Det 
finns även möjlighet att delta vid externa kurser (både 
i Sverige och utomlands) samt att åka på secondments 
utomlands.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag hos oss är väldigt varierande men våra 
biträdande jurister gör t.ex. rättsutredningar, författar 
promemorior och transaktionsbeskrivningar samt del-
tar på kundmöten.

Komplett skatterådgivning
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Namn
Svenska Avdelningen av 
Internationella Juristkom-
missionen

Kontor i
Gamla Stan, Stockholm

Antal anställda
Ca 30

Nyanställningar/år
Ca 2-3

Vi erbjuder 

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Stella Andersson
Malaika Bekhit 
Kontakt:
stella.andersson@icj-sweden.org
malaika.bekhit@icj-sweden.org
Hemsida:  
www.icj-sweden.org

Verksamhetsområden
ICJ-Sverige är en sammanslutning av jurister med up-
pgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen 
av rättsstatens principer. ICJ-Sverige verkar särskilt för 
domstolsväsendets och advokatkårens oberoende, för 
respekten för lagarna, stärkande av individens grun-
dläggande rättigheter och friheter och för den enskildes 
rätt till prövning av sådana fri- och rättigheter genom 
domstol.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Brinnande intresse för mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
ICJ-Sverige tar emot juriststudenter som praktikanter 
varje termin som ansvarar för den fortlöpande kansliv-
erksamheten och som fördjupar sig i de ämnesområden 
som ICJ-Sverige arbetar med. Organisationen möjliggör 
en mötesplats för jurister och juriststudenter att få del-
ta i diskussioner som rör frågor om rättssäkerhet och 
mänskliga rättigheter samt aktuella händelser i världen 
som berör dessa principiellt viktiga frågor.
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Hemsida:  
www.advokatsamfundet.se

Information om Advokatsamfundet och advokatyrket
Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning reglerad i rättegångsbalk-
en. Samfundets stadgar fastställs av regeringen. Samfundet har till ändamål att upprät-
thålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår, att följa rättsutvecklingen och verka för 
att samfundets erfarenhet kommer denna till godo, att tillvarata advokaternas allmänna 
yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna.

Advokatsamfundet har drygt 5 500 ledamöter. Bara den som är ledamot av samfundet 
får använda titeln advokat. Kraven är höga på den som vill bli ledamot av Advokatsam-
fundet – det krävs en omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Vidare krävs god-
känd advokatexamen samt att personen bedöms redbar och
lämplig att utöva advokatyrket. 

Advokatsamfundet har tilldelats vissa offentligrättsliga upp gifter, framför allt i fråga om 
den disciplinära  verksamheten. En advokat är skyldig att följa god advokatsed och står 
under Advokatsamfundets och Justitiekanslerns tillsyn.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm. 
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Namn
Time Advokatbyrå

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
13

Nyanställningar/år
1-2

Ingångslön
Individuell lönesättning, 
marknadsmässig lön

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Alexander Berger 
Kontakt:
alexander.berger@timelaw.se
Hemsida:  
www.timelaw.se

Verksamhetsområden
Time är en advokatbyrå som är specialiserad inom IT 
och media. Våra verksamhetsområden är främst IT-rätt, 
telekom, medierätt, immaterialrätt, marknadsrätt, try-
ck- och yttrandefrihet, kommersiella avtal, tvistelösning, 
arbetsrätt och bolagsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker jurister som är intresserade av våra nischom-
råden. Förutom goda studieresultat värdesätter vi att du 
både tar självständigt ansvar och är en trevlig lagspelare, 
och att du tillsammans med oss vill fortsätta bygga 
Times varumärke.

Företagsinterna traditioner 
Fredagslunch, kick-offer, afterwork, löpträning, mingel 
och konferensresor.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker främst i det dagliga klien-
tarbetet, men även genom interna och externa kurser. 
Efter ett antal år som anställda får advokater ersättning 
som delvis är baserad på hela byråns årsresultat. Syftet 
med detta är att inspirera anställda att aktivt bygga egna 
nätverk och klientkontakter, för att försöka bidra till 
byråns resultat och på sikt möjliggöra delägarskap.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Arbetsdagarnas innehåll är mycket varierande. Som bi-
trädande jurist kan du samma dag skriva ett avtalsut-
kast, delta i ett klientmöte och upprätta en stämning-
sansökan.
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Namn
Trafikverket

Kontor i
Våra jurister är i huvud-
sak placerade i Borlänge. 
Huvudkontoret ligger i 
Borlänge och regionkon-
toren i Luleå, Gävle, Stock-
holm, Eskilstuna, Göteborg 
och Kristianstad. Sedan 
har vi ett antal lokalkontor 
runtom i landet

Antal anställda
6 300 varav 35 jurister

Nyanställningar/år
Vi anställer flera gånger 
per år både vikarier och 
tillsvidareanställda. Varje 
sommar anställer vi två 
sommarnotarier

Ingångslön
Trafikverket har marknad-
sanpassad och individuell 
lönesättning.

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Maria Wååg, avdelningschef Juridik
Kontakt:
Tel. 010-123 10 72, maria.waag@trafikverket.se
Hemsida:  
www.trafikverket.se

Verksamhetsområden
Förvaltnings-, entreprenad-, upphandlings-, fastighets-, 
miljö-, skadestånds-, avtals- och EU-rätt, samt mer 
verksamhetsinriktade rättsområden såsom väg- och 
järnvägsjuridik och expropriationsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker skickliga jurister med förmåga att kunna kom-
municera på ett förtroendefullt sätt. Du har lätt för att 
skapa och behålla goda relationer både inom Trafikver-
ket och med externa parter. Du ska vara drivande, ha 
helhetssyn och vara öppen för alternativa lösningar.

Företagsinterna traditioner 
Trafikverket har en aktiv fritidsförening och friskvård-
speng.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Trafikverket har en central juristavdelning som ger full-
service till hela verket. Juristerna ger t.ex. stöd till och 
driver ärenden i samtliga stora investeringsprojekt som 
Citybanan, Förbifart Stockholm och Västlänken. Man 
arbetar i team med andra jurister och andra yrkesgrup-
per. Juristerna uppträder ofta i domstol inom de flesta 
rättsområden som t.ex. affärsjuridik och miljörätt.
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Namn
Advokatfirman Törngren 
Magnell

Kontor i
Stockholm

Antal anställda
35

Nyanställningar/år
Rekrytering sker löpande

Ingångslön
Marknadsmässig lön

Vi erbjuder 

Extrajobb

Sommarnotarie

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Sophie Nossman
Hemsida:  
www.torngrenmagnell.com

Verksamhetsområden
Huvudområden: M&A, Bank&Finans, Kapitalmarknad. 
Kompletterande områden: Energi, Tvistelösning, Fas-
tighetsrätt, Rekonstruktion och Obestånd, Arbetsrätt 
samt Allmän bolags- och avtalsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker utåtriktade och engagerade personer med 
förmåga att fungera i team. Sökande bör ha mycket goda 
betyg och språkkunskaper (både svenska och engelska) 
samt ett gediget intresse för affärslivet och affärsjuridik. 
Erfarenhet av studier eller arbete i utlandet, kunskaper i 
utländska språk och ekonomi är även meriterande.

Företagsinterna traditioner 
Fredagsvin/öl, frukostseminarium, årlig konferensresa.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hos oss får du möjlighet att arbeta med en mångfald av 
affärsjuridiska frågor med tonvikt på transaktionsjuri-
dik, ofta med internationella inslag. Vi arbetar i princip 
alltid i team bestående av två eller flera jurister. Nyutex-
aminerade jurister får på så sätt möjlighet att prova på 
att arbeta med olika rättsområden och får tidigt klient-
kontakt. De biträdande juristerna har även en aktiv roll i 
byråns utveckling och social aktiviteter.
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Namn
Universitets- och högskol-
erådet

Kontor i
Wallingatan 2, 111 60 Stock-
holm

Antal anställda
340 st

Nyanställningar/år
Varierar

Ingångslön
Individuell lönesättning

Vi erbjuder 

Rekrytering efter examen 

Kontaktperson:
Milos Radulovic
Kontakt:
milos.radulovic@uhr.se
Hemsida:  
www.uhr.se/sv/Internationellt/Jobba-vid-EUs-institutioner/

Verksamhetsområden
Universitets- och högskolerådet administrerar bland 
annat internationell utbytestjänstgöring för anställda 
i staten, anordnar utbildning inför deltagande i uttag-
ningsprov för arbete inom EU:s institutioner samt erb-
juder råd, stöd och hjälp med ansökningar till praktik 
inom EU-institutioner. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns mycket bra karriärsutvecklingsmöjligheter 
och kompetensutveckling inom EU:s institutioner, och 
vi hjälper till att förbereda kandidaterna för uttagning-
sproven till fasta EU-tjänster samt EU-praktik. 
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Namn
Juridiska institutionen, 
Uppsala universitet

Kontor i
Uppsala

Antal anställda
Ca 190 anställda. Dessutom 
är ett 20-tal externfinan-
sierade doktorander verk-
samma vid institutionen

Nyanställningar/år
Ca 10-20 nyanställningar/år

Ingångslön
Mycket varierande bero-
ende på personalkate-
gori. Doktorander enligt 
lönestege: 26 900 kr/mån 
första året. Amanuenser 
enligt lönestege: 18 100 kr/
mån första året. Visstidsan-
ställd gästlärare/adjunkt 
(nyutexaminerad): ca 30 
500 kr/mån

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Kontaktperson:
Maria Cicilaki, forskningsadministratör
Hemsida:  
www.jur.uu.se 

Verksamhet
Grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Se-
dan 2009 har intaget av doktorander ökat väsentligt, 
och målsättningen är att kunna fortsätta anta ett större 
antal både extern- och fakultetsfinansierade doktorand-
er årligen. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Intresse för forskning och utbildning, god analytisk 
förmåga och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 
Lätt för samarbete i olika former, exempelvis i lärarlag.

Organisationella traditioner 
Frukostmöte en gång/mån för alla i personalen. Ge-
mensamma kick-offer och personalträffar. After works 
och liknande inom olika personalkategorier.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns mycket goda möjligheter för nyutexaminerade 
doktorer. Många stannar kvar inom universitet och 
högskola som lärare och forskare. Vid just vår fakultet 
kommer behovet av disputerade lärare på sikt att öka. 
Arbetsmarknaden i övrigt är god för juris doktorer och 
många söker sig till advokatbyråer, domstolar, interna-
tionella organisationer, departement och myndigheter. 
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Namn
Advokatfirman Wigert & 
Placht

Kontor i
Uppsala

Antal anställda
9

Nyanställningar/år
1

Ingångslön
Ca 30 000 kr (tingsmerit-
erade jurister)

Vi erbjuder 

Extrajobb

Uppsatspraktik 

Kontaktperson:
Advokat Jöns Gerhardsson 
Hemsida:  
www.wigertplacht.se

Verksamhetsområden
Brottmål, tvistelösning och processer, allmän affärsjuri-
dik, fastighets- och entreprenadjuridik, familjerätt, och 
utlänningsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker duktiga jurister som kan uttrycka sig väl, arbeta 
självständigt och har hög integritet. Det krävs också god 
social kompetens, humor och empati.

Företagsinterna traditioner 
Byråresor, konferenser och andra aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Varje medarbetare får intern och extern utbildning efter 
individuella behov.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Alla dagar är olika och kan bestå av domstolsförhandl-
ingar, klientmöten, besiktningar av fastigheter, polis-
förhör eller bara vanligt arbete på kontoret.
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Namn
zeb

Kontor i
zeb har huvudkontor i Tysk-
land och har sammanlagt 18 
kontor i 13 länder

Antal anställda
Ca 40 anställda i Stockholm 
och ca 900 totalt

Nyanställningar/år
I Sverige 5-8 personer per 
år inom alla områden, juris-
ter 2-4 per år

Ingångslön
Varierar beroende på 
bakgrund, ca 23 000 kr för 
nyutexaminerad

Vi erbjuder 

Extrajobb

Rekrytering efter examen

Uppsatspraktik 

Traineetjänst

Kontaktperson:
Mathilda Berglin
Hemsida:  
www.zeb.se

Verksamhetsområden
På juristsidan erbjuder vi rådgivning avseende rege-
lefterlevnad (”compliance”) och bolagsjuridik för bolag 
verksamma i finansbranschen. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Goda juridiska kunskaper, erfarenhet av/ intresse för 
finansbranschen och finansiell reglering, kunskaper i 
företagsekonomi är meriterande. 

Företagsinterna traditioner 
Vi har fredagsluncher, after works, sommarfest. För alla 
anställda globalt har vi en årlig julfest, samt en fotbolls-
turnering.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Man anställs normalt som consultant och får då dels ar-
beta i projekt med mer erfarna kollegor, dels gå interna 
kurser. I takt med att man blir mer erfaren ökar kom-
plexiteten och ansvaret i arbetsuppgifterna. Efter 1-3 år 
befordras man normalt till senior consultant. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Dagarna är väldigt varierande, mycket beror på vilken 
typ av kunduppdrag man för närvarande arbetar med. 
Det är vanligt att man har flera mindre kunduppdrag 
samtidigt. En del av tiden tillbringas i kundens loka-
ler, medan det i övrigt är fråga om att ha möten, skriva 
utkast till olika dokument, medverka i utbildningar för 
olika kunder. 
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Juristgruppen arbetar med att stärka skyddet för mänskliga rättigheter i såväl nationell som inter-
nationell lagstiftning och rättstillämpning. Ett sätt vi försöker att göra detta på är genom att utöva 

påtryckningar mot stater att ratificera internationella dokument som stärker skyddet för mänskliga 
rättigheter.  En av juristgruppens huvuduppgifter är att bistå svenska sektionen av Amnesty International 

med juridisk kompetens. Detta sker bland annat genom att utbilda andra medlemsstrukturer i folkrätt 
och mänskliga rättigheter. Målsättningen är att Amnestys sektionsstyrelse, sekretariat, specialgrupper, 

samordnare, distrikt och arbetsgrupper ska kunna få hjälp i juridiska spörsmål.

- Amnesty International Juristgruppen -

ADASTRA Uppsala är en mentorskapsförening som syftar till att ge kvinnliga jurist-
studenter en värdefull inblick i hur det är att arbeta som jurist. Genom att erbjuda 

våra medlemmar en mentor hoppas vi kunna minska klyftan mellan studier och 
kommande arbetsliv. Vi anordnar även olika aktiviteter så att DU som medlem kan 

skapa viktiga kontakter inför framtiden. Vill du veta mer om vad vi gör? Besök gärna 
vår hemsida www.adastrauppsala.se eller skicka ett mail till info@adastrauppsala.se

- ADASTRA -
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Drivhuset Uppsala hjälper dig med praktisk kunskap och erbjuder en vägledande hand 
med fokus på dig som entreprenör. Idéer bedömer vi aldrig, då det är marknaden som 
avgör om din idé är bärande. Istället finns vi som ett bollplank för dig med målet att du 
som entreprenör och företagare får de verktyg som behövs för att nå dit du vill. Kontak-

ta oss för att komma vidare med din idé. Kontakt: Karolina Sandberg.

- Drivhuset -

ELSA, the European Law Student’s Association, är världens största icke-vinstdrivande, 
och icke-politiska organisation för juriststudenter. Idag finns vi vid nästan 300 

fakulteter i 43 länder och består av 40 000 medlemmar. ELSA verkar främst genom 
sina lokalgrupper, där ELSA Uppsala är störst i Sverige med sina 700 medlemmar. 

ELSA ger medlemmarna möjlighet att få internationell juridisk erfarenhet genom bland 
annat lokala och internationella rättegångstävlingar, förmedling av praktikplatser i 

hela världen, studieresor, möjlighet till att åka till FN-organ som delegat och mycket 
mera. Utöver det internationella utbudet erbjuder även ELSA Uppsala sina medlemmar 
möjlighet att delta i kurser i juridisk engelska och juridisk argumentation, studiebesök, 

case-lösning samt seminarieserier inom olika rättsområden.

- ELSA Uppsala -
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Interested and want to get involved in questions related to:
•  International Relations, Peace and Security

•  Human Rights and Sustainable Development
• Civic Engagement and Entrepreneurship

Then you are welcome to join the United Nations Association of Uppsala
•     Get involved in our local and international projects

•   Get access to over 20 internships in 9 countries around the globe 
Welcome to UNAUP!

The local section of the global UNA-movement for peace and development
Like our facebook page: Uppsala FN 

Become a member through the 
webb: www.fn.se

- FN Uppsala -

Feministiska Juriststudenter Uppsala är en förening för de juriststudenter vid Uppsala universitet 
som är intresserade av feministiska och normkritiska frågor. Alla som vill är välkomna att engag-
era sig i föreningen. Det finns stora möjligheter för medlemmarna att engagera sig och påverka 

föreningens fortsatta arbete. Föreningens syfte är:
Att verka för att främja normkritik och ett genusperspektiv på juristprogrammet vid Uppsala Uni-
versitet. Att verka för att främja ett inkluderande studieklimat på juristprogrammet vid Uppsala 

Universitet. Att fortbilda oss själva i feministiska frågor och normkritik. Att utgöra ett diskussions-
forum för dessa frågor

Hemsida: www.femjur.se

- Feministiska Juriststudenter Uppsala  -

UPPSALA
FN-FÖRENING
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Juridiska föreningen i Uppsala är en partipolitiskt och religiöst obunden studentfören-
ing för Juridikstuderande vid Uppsala universitet. Föreningen har idag ca 2000 medle-

mmar, varav ett hundratal arbetar ideellt med att bedriva föreningens verksamhet. 
Föreningen grundades redan 1844 och har idag en omfattande verksamhet för sina 

medlemmar. 
Juridiska föreningen bedriver såväl social som studiebevakande verksamhet. Detta 

innefattar bland annat bokförsäljning, café- och pubverksamhet, idrottsverksamhet, 
samt drivandet av en juristjour med kostnadsfri juridisk rådgivning. Föreningen ger 
också ut en medlemstidning, anordnar debatter, medlemsmiddagar, baler och fester 
samt välkomnar alla nya studenter med den så kallade Recceveckan i början av varje 

termin. Föreningens studiebevakande del, Juridiska Studierådet, representerar jurist-
studenterna i alla beslutande organ på Juridiska institutionen.

Juridisk Publikation är en akademisk tidskrift som publicerar juridiska artiklar inom 
alla rättsområden. Artiklarna produceras av juridikstudenter och yrkesverksamma 
jurister. Tidskriften drivs helt av juridikstuderande i Stockholm, Uppsala, Lund och 
Göteborg. Tidskriften distribueras till juridikstudenter, tingsrättsnotarier, domare, 

advokater, bolagsjurister samt bibliotek i Sverige och övriga Norden.

- Juridiska Föreningen -

- Juridisk Publikation -
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Juristresursen är en ideell förening som syftar till att skapa praktiska komplement till 
den teoretiska juristutbildningen. Föreningens medlemmar praktiserar sina juridiska 

färdigheter samtidigt som allmänheten erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning och 
hjälp med att skriva avtal. Våra medlemmar rustas även inför den framtida karriären 

genom praktisk juridisk utbildning och kontakt med yrkesverksamma jurister.
Vi söker drivna juriststudenter som brinner för att tillgängliggöra juridiken för allmän-

heten och praktisera sina juridiska färdigheter. Inom Juristresursen har vi ett öppet 
klimat med en personlig föreningskultur och vi anordnar regelbundet gemensamma 

aktiviteter för våra medlemmar. Som medlem i Juristresursen finns stora möjligheter 
att engagera sig i mängder av kompetensutvecklande projekt och verksamhetsområden.

- Juristresursen -

Vi är experter på just din karriär. Som studentmedlem i Jusek får du ta del av nätverk, 
företagsbesök, råd inför din karriär, rabatter och en kostnadsfri prenumeration på en 

Readly. För bara 100 kr blir du medlem hos Jusek hela din studietid.
Jusek är akademikerförbundet för jurister. Vi stöttar och inspirerar dig som student 

och vidare genom hela din karriär, som anställd, chef eller egen företagare och oavsett 
inom vilken bransch du jobbar.

Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. 
Med över 83 000 medlemmar varav 18 000 är studenter, är vi är ett av de ledande 

akademikerförbunden.

- Jusek -
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Uppsala Rödakorskrets startades 1911 och är den största kretsen i kommunen med ca 2 700 
medlemmar och samarbetar med andra kretsar för att kunna erbjuda alla de verksamheter 
som vi arbetar med. I sin nuvarande form är Uppsala Rödakorskrets en sammanslagning av 

flera tidigare kretsar. Gamla Uppsalakretsen, Uppsalakretsen, Vaksalakretsen och Internatio-
nella kretsen som  2005 gick samman i en enda krets, Uppsala Rödakorskrets. Detta skedde 
för att få en gemensam bas för de olika verksamheter som bedrivs i kretsens regi. Mer än 570 

frivilliga personer gör en viktig insats i dessa verksamheter.

- Röda korset -

Projure är en ideell studentdriven förening. Ett trettiotal engagerade studenter abetar 
ideellt som rådgivare för att hjälpa andra, förbättra sina juridiska kunskaper och för att 
få ett praktiskt perspektiv på juridiken. Projure kan därför erbjuda kostnadsfri juridisk 

rådgivning inom flera olika rättsområden, bland annat konsumenträtt, arbetsrätt, 
köprätt, avtalsrätt och familjerätt.

- Projure -
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Eva är frivillig i Röda Korset på Öland.

I Sverige och Europa ökar den organiserade intoleransen 
och rasismen. Samtidigt är vi allt fl er som aktivt tar 
ställning i ord och handling för humanitet. Röda Korset 
kämpar för ett öppet och medmänskligt samhälle där 
alla respekteras. Ta ställning. Bli frivillig i Röda Korset.
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The Scholar är ett digitalt medie och magasin som fokuserar på karriär, evenemang 
och livsstil. Tillsammans med vårt internationella nätverk är vi verksamma i Sverige, 

Norge, Danmark, Finland och Storbritannien. Välkommen att besöka oss på Theschol-
arjuridik.se eller Thescholar.se.

- The Scholar -

Siktar du på en karriär i det privata arbetslivet?

Oavsett jobbdrömmar så hjälper Unionen till med förberedelserna. Vi hjälper dig att skriva ett 
säljande cv, ser till att du fixar jobbintervjun, och säkrar att du har schyssta villkor på extrajob-

bet och drömjobbet – alltifrån lön och arbetsmiljö, till ett korrekt anställningsavtal. 

Medlemskapet kostar bara 100 kronor för hela studietiden och ger dig krafter utöver det vanliga 
– både under studietiden och i jakten på drömjobbet. 

- Unionen student -
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Vittnesstöden Uppsala är en ideell förening vars syfte är att bedriva vittnesstödsverksamhet 
vid Uppsala tingsrätt. Vår målsättning är att dagligen finnas representerade på tingsrätten 

och genom samtal få brottsoffer och vittnen att känna sig mer bekväma och trygga i en ovan 
miljö. Alla vittnesstöd är studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. 

Hemsida: www.vittnesstodenuppsala.se

- Vittnesstöden Uppsala -

Uppsalajuristernas Alumnistiftelses ändamål är att främja en ökad kontakt mellan å 
ena sidan den juridiska fakulteten och dess studenter i Uppsala och å andra sidan det 
juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid fakulteten. Stiftelsen verkar bl.a. genom 

att arrangera en Alumnidag, seminarier, Alumnföreläsningar och ett mentorspro-
gram. Arbetet drivs av styrelsen med flera namnkunniga jurister, samt en arbetsgrupp 
bestående av studenter vid fakulteten. Är du intresserad av vårt arbete eller vill bidra, 

kontakta oss på alumn@jur.uu.se

- Uppsalajuristernas Alumnistiftelses -





Vi tackar!



Möt din framtid!
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Efter mässans slut är det dags för festligheter! 
Kl. 17.30 slår dörrarna till Stockholms nation upp för fördrink och 
därefter trerätters middag. Under middagen kommer ni att ta del av 
allt ifrån tal till underhållning och vacker sång.

Efter middagen kommer den verkliga festen dra igång med bra musik 
och liveband. Släppet börjar kl. 23.00 och biljetter kommer att säljas i 
förväg.

Missa inte årets roligaste kväll! Kontaktdagens bankett är ett unikt 
tillfälle att släppa loss och festa med dina framtida arbetsgivare!

Bankett: 17.30
Släpp: 23:00 (Biljett krävs)
Plats: Stockholms nation

Klädsel: Mörk kostym

Kan garantera att det är ett släpp du inte vill missa!

Kan garantera att det är ett släpp
du inte vill missa!

Bankett och släpp





Tack för oss!
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Mässkarta
Plan 2 - Entréplan
1. Juridiska föreningen 
2. ELSA
3. Projure
4. Institutet för juridik & internet
5. Feministiska Juriststudenter Uppsala
6. Drivhuset Uppsala 
7. Juristresursen
8. Svenska Avdelningen av Internationella Ju-

ristkommissionen – ICJ
9. ADASTRA
10. Föreningen för Utvecklingsfrågor
11. Amnesty
12. Uppsala Rödakorskrets
13. Juridisk Publikation
14. The Scholar
15. Lawline
16. Kilpatrick Townsend
17. zeb
18. Jusek
19. Europeiska unionens domstol
20. FN Uppsala
21. Hamilton 
22. Setterwalls Advokatbyrå
23. White & Case 
24. Vittnesstöden Uppsala
25. Domstolsverket
26. Centrum för rättvisa
27. Mannheimer Swartling
28. PwC
29. Universitets- och högskolerådet
30. Juridiska institutionen, Uppsala universitet
31. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
32. Advokatfirman Hammarskiöld & Co 
33. Advokatfirman Vinge
34. Linklaters
35. Energimarknadsinspektionen
36. Nyköpings Tingsrätt
37. Regeringskansliet
38. Advokatsamfundet 
39. Åklagarmyndigheten
40. Fackförbundet ST
41. Unionen Student
42. Time Advokatbyrå
43. Lebenberg Advokatbyrå
44. Kronofogden
45. Patent- och Registreringsverket
46. Länsförsäkringar

47. Migrationsverket
48. Grönberg Advokatbyrå
49. MAQS Advokatbyrå
50. Advokatfirman Lindahl 
51. Deloitte
52. Advokatfirman Glimstedt
53. Hellström Advokatbyrå
54. Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advoka-

ter
55. Andersson Gustafsson Advokatbyrå
56. Gernandt & Danielsson 
57. Foyen Advokatfirma
58. Danowsky & Partners  
59. Familjens jurist
60. Svalner
61. Skeppsbron Skatt
62. Advice Kvarnström Westin Pernholt
63. Försäkringskassan

Plan 3
64. Wistrand
65. Magnusson advokatbyrå
66. Juristbyrån
67. Hyresgästföreningen
68. Trafikverket
69. Advokatfirman Wigert & Placht
70. Legal Career
71. Holmgren Hansson Advokatbyrå AB
72. Gärde Wesslau
73. FCG Risk & Compliance AB
74. Ackordcentralen
75. Hannes Snellman
76. Intertrust Group 
77. EY
78. NORDIA Law
79. Advokatfirman Törngren Magnell
80. Grant Thornton
81. Ashurst Advokatbyrå AB
82. Advokatfirman Fylgia KB
83. Bird & Bird
84. Baker & McKenzie
85. Jansson & Norin 
86. Advokatfirman Cederquist 
87. DLA Nordic
88. Roschier
89. KPMG 
90. Delphi
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Utställare
Alla utställare i bokstavsordning  Sida:

1. Ackordcentralen    73
2. ADASTRA      126 
3. Advice Kvarnström Westin Pernholt  74 
4. Advokatsamfundet     118
5. Amnesty     126
6. Andersson Gustafsson Advokatbyrå  75
7. Ashurst Advokatbyrå AB    76
8. Baker & McKenzie    77
9. Baumgarten Byström Rooth & Tallavaara Advokater 78
10. Bird & Bird     79
11. Cederquist      81
12. Centrum för rättvisa    82
13. Danowsky & Partners      83
14. Deloitte     84
15. Delphi     61
16. DLA Nordic     85
17. Domstolsverket    39
18. Drivhuset Uppsala     127
19. ELSA     127
20. Energimarknadsinspektionen   86
21. Europeiska unionens domstol   88 
22. EY      87
23. Fackförbundet ST    115
24. Familjens jurist    89
25. FCG Risk & Compliance AB   90
26. Feministiska Juriststudenter Uppsala  128
27. FN Uppsala     128
28. Foyen Advokatfirma    65
29. Fylgia KB      62
30. Föreningen för Utvecklingsfrågor   91
31. Försäkringskassan    92
32. Gernandt & Danielsson     35
33. Glimstedt     93
34. Grant Thornton    94
35. Grönberg Advokatbyrå    95
36. Gärde Wesslau     66
37. Hamilton      41
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38. Hammarskiöld & Co     43
39. Hannes Snellman    45
40. Hellström Advokatbyrå    96
41. Holmgren Hansson Advokatbyrå AB  97
42. Hyresgästföreningen    98
43. Institutet för juridik & internet   99
44. Intertrust Group    100
45. Jansson & Norin     101 
46. Juridisk Publikation    129
47. Juridiska föreningen     129
48. Juridiska institutionen, Uppsala universitet  123
49. Juristbyrån     102
50. Juristresursen     130
51. Jusek     130
52. Kilpatrick Townsend    67
53. KPMG      68
54. Kronofogden     103
55. Lawline     104
56. Lebenberg Advokatbyrå    105
57. Legal Career     80
58. Lindahl      37
59. Linklaters     106
60. Länsförsäkringar    107
61. Magnusson advokatbyrå    71
62. Mannheimer Swartling    47
63. MAQS Advokatbyrå    108
64. Migrationsverket    109
65. NORDIA Law     49
66. Nyköpings Tingsrätt    110
67. Patent- och Registreringsverket   111
68. Projure     131
69. PwC      72
70. Regeringskansliet    112
71. Roschier     51
72. Setterwalls Advokatbyrå    113
73. Skeppsbron Skatt    114  
74. Svalner     116
75. Svenska Avdelningen av 
         Internationella Juristkommissionen – ICJ       117 
76. The Scholar     132
77. Time Advokatbyrå    119
78. Trafikverket     120
79. Törngren Magnell    121
80. Unionen Student    132
81. Universitets- och högskolerådet   122
82. Uppsala Rödakorskrets    131
83. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse   133
84. Vinge     53
85. Vittnesstöden Uppsala    133
86. White & Case      55
87. Wigert & Placht    124
88. Wistrand     57
89. zeb      125
90. Åklagarmyndigheten    59
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