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Från vänster:  Anna Mathsson, Freija Haas, Christoffer Dahl, Dennis Engstrand, Anton Löfdahl, Emma 
Hellberg, Faezeh Veghar

STYRELSEN 2016
Kära besökare, kära utställare, varmt 
välkomna till 2016 års upplaga av 
Kontaktdagen! Det är med stor glädje och 
stolthet som vi i Kontaktdagens styrelse efter 
närmare ett år av gediget arbete äntligen får slå 
upp portarna till juridikstudenterna i Uppsalas 
arbetsmarknadsmässa där representanter från 
närmare ett hundra arbetsgivare möter över ett 
tusen studenter, allt under ett och samma tak. 
Jag minns väldigt väl när jag själv besökte 
Kontaktdagen för första gången. Jag gick då första 
terminen på juristprogrammet och hade egentligen 
bara ett enda mål med min vistelse på UKK: jag 
skulle ha tag i en sådan där axelremsväska som 
enligt mina vänner på högre terminer var det 
närmsta vi vid juristprogrammet här i Uppsala kom 

en officiell skoluniform. Kort kan sägas att målet för dagen uppfylldes med råge. Jag kom 
hem med inte bara en ny väska, utan också med fler papperspåsar i händerna än efter 
starten på julrean, fyllda med block, överstrykningspennor, flikar och allt annat som går ner 
i en goodiebag, som säkerligen räckte till Kontaktdagen året därpå. 
Oavsett om du besöker mässan första gången eller har varit här förut och oavsett om du har 
ett mål med ditt besök eller bara vill se dig omkring vill jag uppmana dig till att ta vara på det 
här tillfället. Här sker ett otroligt utbyte i en avslappnad men samtidigt väldigt 
professionell atmosfär. Studenter och verksamma jurister möts och samtalar utan att det för 
den sakens skull är i en anställningssituation. På så sätt kan båda parter lära känna varandra 
utan att något står på spel och det skapas därmed broar mellan studentliv och arbetsliv. 
Du som är orolig att du bara kan välja mellan att jobba med antingen affärsjuridik på en 
byrå eller med straffrätt i en domstol när du är klar med utbildningen kommer 
förhoppningsvis bli ordentligt överraskad när du inser hur mycket som finns att välja på. 
Å andra sidan kan du som känner dig vilsen i djungeln av möjligheter få en bättre överblick 
och på så sätt få impulser om vilka rättsområden och/eller vilka arbetsgivare som känns 
mest intressanta. 
Mitt mål med Kontaktdagen i år har varit att så många som möjligt som deltar på mässan 
ska få en ”wow”-känsla. Att studenterna får en energiboost, att de känner sig motiverade 
och känner att all den tid och energi de lägger på studierna kommer leda till något som ger 
glädje och framgång. Att utställarna/arbetsgivarna får upp ögonen för och blir imponerade 
över hur mycket talang och potential som finns att hämta från juristprogrammet i Uppsala. 

Välkommen till Uppsala, välkommen in i värmen, 
välkommen till Kontaktdagen 2016!

ORDFÖRANDE
HAR ORDET

- Anton Löfdahl, Ordförande

”Slå igen lagboken 4 
november och kom förbi mässan. 

Få en inblick i det stundande 
arbetslivet genom att träffa en 

bred variation av utställare. 
Kanske träffar du även din 

drömarbetsgivare?” 
– Faezeh, Mässansvarig och vice 

ordförande

”Kontaktsamtalen är 
en väldigt underskattad 

möjlighet att få lära känna 
Din drömarbetsgivare mer 
ingående och därigenom 
sätta ett ansikte till Din 

framtida arbetsansökan!” 
– Dennis, Mässguide, 

hemsida samt kontakt- 
och gruppsamtal

“Välkomna till Pre-day 2016, 
förfesten är alltid roligast!” 

– Emma, Marknadsföring inkl. 
Pre-day och event

“Vi har fortfarande jätte
mycket kaffe kvar att bjuda på!” 
– Anna, Marknadsföring inkl. 

Pre-day och event

“På banketten får Du en 
fantastisk möjlighet att 

prata med utställarna på 
ett mer avslappnat och roligt 

sätt!” 
- Christoffer, Bankett och 

rekrytering

“Mingla järnet och lyssna på 
din magkänsla!” 

– Freija, Ekonomiansvarig
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För sjätte året i rad har Kontaktdagen arbetat med arbetsgrupper. Det är dels en 
chans för studenter utanför styrelsen att få vara en del av, och skapa, Kontaktdagen 

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 styrelse-

ledamot som leder arbetsgruppen. 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 studenter 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 arbetsmarknadsdag som 

på ett ärligt, enkelt och attraktivt sätt återspeglar arbetsmarknaden för juristen. 
Kontaktdagen AB grundades 2006 och ägs tillsammans av JF och ELSA Uppsala. JF 

innehar den största aktieposten på 75 %. Det är representanter för JF och ELSA 
Uppsala som tillsätter Kontaktdagsstyrelsen som i sin tur rekryterar arbetsgrupper.

Är du som student intresserad av att engagera dig i 2017 års 
Kontaktdag, tveka inte att höra av dig till någon av föreningarna eller 

någon i nuvarande styrelse. Rekrytering till styrelsen kommer påbörjas 
efter Kontaktdagen och information kommer läggas upp på respektive 

hemsidor och i sociala medier.

MÄSSGUIDE, HEMSIDA SAMT
KONTAKT- OCH GRUPPSAMTAL

Från vänster: 
Linda Markus

Dennis Engstrand
Karolina Carlsson

MÄSSA
Från vänster: 

Amanda Sundell
Faezeh Veghar
Diana Morsina

BANKETT OCH REKRYTERING 
Från vänster:

Christoffer Dahl
Lina Esping

Jenny Fagerström (saknas)

Arbetsgrupper 
2016

Arbetsgrupper 
2017

Är du som student intresserad av att engagera dig
i 2017 års Kontaktdag, tveka inte att höra av dig!

MARKNADSFÖRING 
INKL. PRE-DAY OCH EVENT

Från vänster:
Agnes Emborg, Alida Eriksson,

Anna Mathsson, Emma Esping,
Emma Hellberg
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Vad är din bakgrund och hur hamnade du 
på Gernandt & Danielsson?
Jag studerade juristprogrammet och 
ekonomi i Uppsala. Jag fick tidigt ett 
gott intryck av Gernandt & Danielsson 
genom framför allt Kontaktdagen och 
skickade under den sista terminen in en 
spontanansökan. Det var faktiskt inte mer 
dramatiskt än så.

Hur upplevde du tiden som nyanställd och 
vilka var då dina främsta arbetsuppgifter?
Det var full fart direkt! Det var så klart en 
omställning från studierna och i början 
handlade det mycket om att lära sig hur 
juridiken fungerar i praktiken. Jag var 
glatt överraskad över att man redan in-
ledningsvis bidrar i skarpa lägen. Det var 
mycket rättsutredningar och grundläg-
gande bolagsrätt. Det är också mycket 
introduktionsutbildningar tillsammans 
med de andra nyanställda och man blir 
snabbt ett sammansvetsat gäng. 

Om man som student eller nyexaminerad 
är intresserad av att jobba på Gernandt & 
Danielsson – vilken är då den bästa vägen 
att gå och hur ska man bära sig åt?
Du kan göra som jag gjorde, det vill 
säga skicka in en spontanansökan via 
vår webbplats gda.se. Ett annat sätt är 
att knyta kontakt med oss redan under 
studietiden. Casedagen, extrajobb som re-
search trainee under terminen, sommar-
trainee, uppsatspraktik eller den årliga 
Talangdagen är bra vägar in.

Hur viktiga är betygen och går det att 
”kompensera” med något annat? Exempel-
vis engagemang eller extrajobb? 
Bra studieresultat är viktigt när vi ser 
på ansökningar. Men givetvis ser vi 
till helheten. Sidoengagemang är ett 
bra sätt att komplettera sitt cv, likaså 
språkkunskaper, utlandserfarenhet eller 
extrajobb under studietiden. 

Varför tycker du att man ska välja att söka 
anställning hos er på Gernandt & Daniels-
son? Vad är det som gör er speciella?
Vi är en topprankad byrå med stora 
klienter och komplexa uppdrag. Samtidigt 
är vi inte större än att alla lär känna va-
randra. Det ger bra möjligheter till snabb 
utveckling och man får tidigt jobba nära 
delägare och klienter. Vi har även en bra 
sammanhållning och gör många sociala 
aktiviteter tillsammans, vilket bidrar till 

Erik Svärd
är 25 år och studerade i 
Uppsala. Han har varit på 
Gernandt & Danielsson 
sedan januari 2015 och hans 
arbetsområden är Aktie-
marknad och Bank & Finans.

INTERVJU
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en hög trivselfaktor på arbetsplatsen. 

Om man är intresserad av att arbeta inter-
nationellt – är Gernandt & Danielsson då 
ett bra alternativ?
Absolut! Flera av mina kollegor har varit 
utomlands på så kallade secondments, 
det vill säga arbetat hos en klient eller 
advokatbyrå i till exempel London, 
Moskva och New York.

Är det lätt att bli ”en i gänget” som ny-
anställd och vilka aktiviteter anordnar firman? 
Ja! Vi har en väldigt bra gemenskap på 
byrån och vi har många sociala 
aktiviteter, vilket gör att man lär känna 
sina kollegor snabbt. Till exempel erbjuds 
aktiviteter såsom fotboll och innebandy 
och biträdande jurister har en årlig 
höstfest samt åker varje år till Åre på 
konferens. Vi har även fredagspub varje 
vecka där man kan runda av jobbveckan i 
goda vänners lag.

Hur ser era luncher ut? 
Vi har ett gemensamt lunchrum där både 
biträdande jurister och delägare samlas 
för att äta sin lunch. Ett roligt inslag 
är att vi varje månad har en så kallad 
juristlunch där biträdande jurister och 
delägare lottas ihop för att äta lunch 
tillsammans ute på stan. Detta i syfte att 
man ska lära känna sina kollegor 
bättre oberoende av ens arbetsgrupp och 
senioritet på byrån.

Har du några allmänna tips på hur man ska 
agera på en arbetsintervju för att sticka ut 
från mängden?
Det är viktigt att du är förberedd inför 
din intervju och har tänkt igenom dina 
svar och varför du vill jobba på just den 
arbetsplatsen. Var dig själv och försök att 
inte vara nervös – det leder oftast till den 
bästa intervjun där du kan vara 
avslappnad och bekväm i situationen. 

Eriks tips till studenter:
Njut av studietiden och lär känna dina 
kursare – ni kommer med största 
sannolikhet att träffa på varandra ute i 
arbetslivet! 

27 OKTOBER

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 – Project Ruby 2016!

Välkommen!

FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: WWW.KONTAKTDAGEN.SE
ANMÄL DIG SENAST DEN 20 OKTOBER

CASEDAGEN 
Project Ruby

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson 
på www.gda.se eller följ oss på facebook.
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Berätta lite om din bakgrund, hur 
hamnade du på Lindahl?
Jag läste juristprogrammet i Örebro, och 
till en början hade jag ingen aning vad 
jag var intresserad av inom juridiken. Jag 
var med i Business Law Challenge och det 
var där mina ögon verkligen öppnades för 
affärsjuridiken och Lindahl. Jag tog mig till 
final och det hela gav mig definitivt 
mersmak för byrålivet och jag lärde känna 
många trevliga människor. Jag 

tillsammans. Upptäck olika delar av juri-
diken och hitta det du gillar. 
Är du intresserad av något område eller 
någon särskild arbetsgivare, hör av dig 
och våga fråga om en lunch.  

Vad gör Lindahl till en bra arbetsplats?
Framförallt den goda stämningen och alla 
arbetskamrater. Det händer mycket 
här, både vad gäller varierande och 
utmanande arbetsuppgifter och även 
utanför jobbet, t.ex. AWs och andra roliga 
events. Det är alltid kul att gå till jobbet!

Hur ska man gå tillväga för att få närmare 
kontakt med Lindahl?
Vi har flera studentevenemang såsom 
Uppstartsprogrammet, Business Law 
Challenge och Casedagar. Vi erbjuder 
även extrajobb genom Studentpoolen och 
tar in sommarnotarier. Våga mejla och 
fråga om att få ta en lunch eller fika med 
någon av oss som jobbar här, det är bara 
kul att få träffa intresserade studenter och 
dricka kaffe.  

Erik Östlund
är 24 år och studerade i 
Örebro. Han tog examen i 
januari 2016 och arbetar nu 
inom Corporate Finance på 
Lindahl.

arbetade som sommarnotarie på 
Lindahls Örebrokontor och fick sedan 
jobb på Uppsalakontoret där jag är idag.

Hur upplevde du att det var att komma ut  
i arbetslivet?
Jag började faktiskt jobba lite innan 
examen, i väntan på opponerings-
seminariet för min uppsats. Den största 
skillnaden från studietiden var att det 
kändes som att jag gick från att lösa 
fiktiva uppgifter till att jobba ”på 
riktigt”, ungefär som att vi under 
studietiden övat på en pjäs och att jag 
nu fick visa upp vad jag lärt mig och 
använda det i verkligheten. Det är 
oerhört roligt.
 
Vilka egenskaper är enligt dig viktiga i 
arbetslivet?
Jurister behöver vara noggranna och ha 
grundläggande kunskaper, men jag tror 
inte att det krävs någon särskild 
uppsättning av egenskaper som man 
ska ha. Alla måste inte ha samma 
egenskaper, utan det finns en bra mix 
utav olika personligheter som 
kompletterar varandra här på Lindahl.  
Var dig själv. 

Hur är företagskulturen på Lindahl?
Det är väldigt mysigt här, kollegerna blir 
ens vänner. Jag kan vända mig till alla, 
från receptionisterna till delägarna. När 
det blir skarpt läge på jobbet är cheferna 
tydliga och starka ledare. Alla är 
människor som vill ha en trevlig 
stämning och bidrar till gemenskapen.  

Vad skulle du vilja ge för tips till alla 
juriststudenter?
Det är kul att plugga, trots den ständiga 
tentaångesten. Ta tillvara på både 
plugget och din fritid, det är viktigt 
att ge sig tid att uppskatta alla delar 
av studietiden. Inspireras av kursare 
istället för att konstant jämföra dig med 
andra, se det som en tillgång att få växa 

INTERVJU INTERVJU
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Du är inne på din sista termin på jurist-
programmet i Uppsala och börjar på 
Lindahl efter du tagit examen. Däremot 
har du erfarenhet av Lindahl från din tid 
som sommarnotarie där. Hur hamnade du 
hos Lindahl som sommarnotarie?
Jag kom i kontakt med Lindahl 
genom Kontaktdagen förra året, då jag 
var engagerad i styrelsen och fick en bra 
bild av Lindahl och deras samarbete med 
Kontaktdagen. Jag pratade även med 
deras utställare i montern och fick tipset 
att söka sommarnotarietjänst, vilket jag 
gjorde och fick en plats. 

Vad fick du göra som sommarnotarie?
Jag fick prova på väldigt mycket! Jag var 
med i deras bank- och finansgrupp, så det 
blev mycket arbete kring konkurser på 
olika sätt. 

Kände du att dina studier på jurist-
programmet hade förberett dig för 
tjänsten som sommarnotarie?
Det praktiska arbetet var nytt för mig, det 
är något som vi inte får prova på under 
juristutbildningen. Däremot är den 
juridiska metoden och grundkunskaperna 
viktiga grundstenar som jag hade med 
mig och som var användbara vid t.ex. 
rättsutredningar och problemhantering. 

Hur upplevde du Lindahl som arbetsplats?
Det var en väldigt trevlig atmosfär, och 
det förvånade mig hur prestigelöst det 
var. Alla äter lunch med alla, vilket bidrar 
till en avslappnad stämning trots att det är 
en stor byrå. Det finns utrymme för olika 
slags personer, alla är otroligt kompetenta 
men samtidigt ödmjuka. Jag kände mig 
välkomnad! Det kändes inte hierarkiskt 
utan helt enkelt en bra stämning. 

Vad var det roligaste med att vara 
sommarnotarie på Lindahl?
Att få en inblick i byrålivet. Det gav 
definitivt mersmak och det var roligt 
att få lära känna både de som jobbar 
där samt de andra sommarnotarierna. 
Lindahl anordnade många olika 
aktiviteter, både på och utanför kontoret 
såsom middagar, yoga och after work. 
Det var en bra mix av arbete och sociala 
aktiviteter, det märktes att Lindahl satsar 
på sina sommarnotarier. 

Vad skulle du vilja ge för tips till alla jurist-
studenter?
Försök att inte bli offer för hetsen. Det är 
viktigt att återhämta sig emellanåt och 
passa på att uppleva studentlivet. Försök 
skapa en bra balans och våga koppla av 
ibland, glöm inte att ha kul längs vägen!  

VÄSSA DINA 
FÖRHANDLINGS-
KUNSKAPER 
MED LINDAHL
Lyssna till erfarna Lindahlare och avnjut en middag hos oss!
 
Torsdagen den 10 november kl. 17:30 är du välkommen till vårt  
kontor på Vaksalagatan 10 för en avslappnad kväll där vi får tips om 
hur man blir en bättre förhandlare. Kvällen avslutas med en middag 
där du får lära känna både äldre och yngre Lindahlare. Välkommen!
 
Skicka din intresseanmälan till carola.blom@lindahl.se senast den  
7 november. Ange eventuell specialkost i din anmälan.
 
Vid ett stort antal anmälningar kommer vi att prioritera studenter från 
de högre terminerna.

Eventannons_mässkatalog_Uppsala_A5_v2.indd   1 2016-09-29   09:16

Beatrice Håkanson 
är 24 år och studerar i 
Uppsala. Hon skriver 
uppsats i höst och börjar på 
Lindahl i februari 2017.

INTERVJU
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PRE-DAY
3 november

Clarion Hotel Gillet
En dag fylld med intressanta föreläsningar
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 Martin Cullberg 
10:00–11:00

 Stefan Alvén från Sportlex 
11:20–12:20

Tove Lindgren från Juridikpodden 
13.00-14.00

Säkerhetspolisen
14.20-15.20

Stefan Backman från TELE2
15.40-16.40 

Elisabet Dalborg från Domstolsverket
17.00-18.30 

Varje år anordnar Kontaktdagen en föreläsningsdag för att visa hur 
många spännande och möjliga karriärvägar det finns för oss 

juriststudenter. Vi kallar dagen för ”Pre-day” och i år hålls den på Hotel 
Gillet den 3:e november. 

Varför ska man gå på Pre-day då? Vi anser att Pre-day är en 
fantastisk möjlighet att få en djupare inblick i vad vi som jurister kan 

arbeta med i framtiden, det är betydligt mer än vad man kanske tror! I år 
har vi lyckats få föreläsare som föreläser om allt från idrottsjuridik till hur 

det är att arbeta i domstol. 

Antalet platser till föreläsningarna är begränsade så säkra din plats så 
snart som möjligt genom att skicka in din anmälan till oss via 

Kontaktdagen.se, det här vill du inte missa!

3 november, Clarion Hotel Gillet

PRE-DAY
Vad är det?

FÖRELÄSNINGAR

FÖR MER INFO OCH ANMÄLAN
www.kontaktdagen.se
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MARTIN CULLBERG
Brinner du för allas rätt till 
försvar eller är du intresserad 
av att höra om hur det är att 
försvara en misstänkt mördare? 

Martin Cullberg är försvarsadvokat 
och har bland annat försvarat Sture 
Bergwall (Thomas Quick) och 
försvarar nu en av de misstänka i 
det största bedrägerimålet i svensk 
historia. 

Martin kommer berätta om vad yrket 
som försvarsadvokat innebär och 
vilka karriärmöjligheter som finns, 
samt hur han valt att arbeta i 
förhållande till traditionella advokat-
byråer. 

På Advokatbyrån Martin Cullberg 
kan du läsa mer om Martin och hans 
erfarenheter. 

Är du intresserad av sport och 
drömmer om att kunna 
kombinera ditt intresse med ditt 
jobb? Kom och lyssna på när 
Stefan Alvén berättar om sin 
karriär som idrottsjurist. 
Idrotten har blivit alltmer 
kommersiell, såväl utomlands som i 
Sverige. Inflödet av pengar i 
branschen har bidragit till en ökad 
professionalism. Inom fotbollen 
är t.ex. de stora lagen inte längre 
rena fotbollsklubbar, utan snarare 
marknadsplatser som med syftet att 
spela professionell fotboll bedriver 
en ekonomisk verksamhet som liknar 
den övriga underhållningsindustrin.

Att skriva avtal inom idrotts-
branschen kräver många gånger 
kunskap om idrottens uppbyggnad 
och hur dess regelverk förhåller sig 
till det allmänna rättssystemet. Syftet 
med föredraget är att belysa detta och 
ge handfasta råd vid avtalsskrivning 
inom idrottsbranschen. Föredraget 
kommer också beröra hur och var 
tvister inom idrotten prövas.
Föreläsare är advokat Stefan Alvén, 
Sportlex Advokatbyrå. Stefan har lång 
erfarenhet av avtals- och 
processfrågor inom idrotten och suttit 
i flera olika idrottsorgan, som 
Svenska Fotbollförbundets Bes-
värsnämnd och Riksidrottsnämnden, 
idrottens högsta domstol.

10.00-11.00

11.20-12.20
STEFAN ALVÉN FRÅN SPORTLEX

FÖRELÄSAREFÖRELÄSARE



22

TOVE LINDGREN FRÅN JURIDIKPODDEN

Tycker du att det är svårt att 
veta vad du ska göra efter 
examen? Känns det som att 
arbetsmarknaden är som en 
stor djungel? Kom och lyssna 
på Tove Lindgren om hennes 
erfarenhet som nyexaminerad 
juriststudent! 
Tove Lindgren är biträdande jurist på 
den affärsjuridiska byrån Westermark 
Anjou. Hon har, sedan sin examen 

2012, även hunnit med att arbeta som 
bolagsjurist och är även känd från 
Juridikpodden som hon sedan 2013 
gör tillsammans med Mårten Schultz. 
Tove kommer att prata om sina 
erfarenheter av arbetslivet och hur 
man som vilsen juriststudent kan 
tänka när man ska ta klivet in i 
arbetsmarknadsträsket. Självklart 
kommer även Juridikpodden och 
historien bakom den att beröras.

13.00-14.00

JANNIKE ERICSSON FRÅN SÄPO

Vill du få en inblick i en av 
Sveriges hemligaste 
myndigheter? Ta chansen att 
komma och lyssna på en av 
Säkerhetspolisens jurister! 
Säkerhetspolisen, SÄPO, skyddar 
Sveriges demokratiska system, 
medborgarnas fri- och rättigheter och

den nationella säkerheten. 
Från SÄPO kommer Jannike 
Ericsson, verksamhetsjurist vid 
rättsenheten och ledare inom den 
operativa verksamheten. Jannike 
kommer berätta om SÄPOS 
verksamhet och hur det är att 
arbeta som jurist vid myndigheten. 

14.20-15.20

FÖRELÄSARE FÖRELÄSARE
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PETER BACKMAN FRÅN TELE2
Att arbeta som bolagsjurist – är 
det något som du vill höra mer 
om? Missa då inte när Tele2:s 
chefsjurist Stefan 
Backman berättar om sitt arbete 
som bolagsjurist. 
Stefan Backman, tidigare 
Uppsalastudent arbetar idag som 
chefsjurist på det börsnoterade 
företaget Tele2 och blev år 2014 

utsedd till Årets svenska bolagsjurist.

Stefan kommer att berätta om vad 
det innebär att arbeta som bolags-
jurist på ett multinationellt företag 
och vilka för- och nackdelar det finns 
med bolagsjuristrollen. Han har även 
lovat att dela med sig av lite konkreta 
tips kring hur man bäst bör ta sig an 
rollen som bolagsjurist.

15.40-16.40

ELISABET DALBORG FRÅN
DOMSTOLSVERKET

Är du intresserad av att sitta 
ting eller jobba inom 
domstolsväsendet, då ska du gå 
på Domstolsverkets föreläsning! 

Elisabet Dalborg arbetar som jurist 
vid Domstolsverket och har flera års 
erfarenhet av arbete i domstol som 
bl.a. föredragande jurist samt 

förvaltningsrättsnotarie. Hon berättar 
om hur anställningarna av notarier 
till Sverige domstolar går till, vilka 
formella krav som finns och hur 
urvalet görs. Tillfälle ges att ställa 
frågor om bland annat ansöknings-
förfarandet, meritvärdering och vad 
notarietjänst innebär.

17.00-18.30

FÖRELÄSARE FÖRELÄSARE
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MÄSSAN
4 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 lite nytt upplägg och nya möjligheter.

Mässan har expanderat ytterligare jämfört med tidigare år och 
det kommer nu att vara över 90 utställare på plats för att möta 
Uppsalas juriststudenter. I år har vi även arbetat extra hårt för 

att få en så stor variation och bredd bland utställarna som möjligt 
och därmed göra Kontaktdagen till en dag som har något för alla. 
Under mässan ges också möjlighet att t.ex. få sitt CV granskat av 

professionella rådgivare, eller varför inte passa på att gå på ett 
personligt kontaktsamtal och få chansen att träffa en 

representant från just din drömarbetsgivare?

Möjligheterna att knyta nya kontakter är oändliga och om inget 
annat kommer du garanterat att säkra det kommande årets 

förbrukning av pennor, block och flikar!

Kom till mässan och möt din framtid!

UPPSALA KONSERT 
&  KONGRESS
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Plan 2  
1. Juridiska föreningen Uppsala
2. ELSA
3. Feministiska juriststudenter
4. Föreningen för utvecklingsfrågor
5. Institutet för juridik och internet
6. Kristna fredsrörelsen 
7. Advokatfirman Defens
8. Barnombudsmannen
9. Women’s Career Network
10. Amnestys juristgrupp Uppsala
11. ADASTRA 
12. ICJ-S
13. Drivhuset
14. The Scholar
15. Europeiska unionens domstol
16. JUSEK
17. FN Uppsala
18. Hamilton
19. Setterwalls 
20. White & Case
21. Vittnesstöden Uppsala
22. Domstolsverket
23. Centrum för rättvisa
24. Mannheimer Swartling
25. Magnusson
26. Regeringskansliet
27. Sveriges advokatsamfund
28. Åklagarmyndigheten
29. ST-  Fackförbund
30. Unionen Student
31. Time Advokatbyrå
32. Lebenberg Advokatbyrå
33. Kronofogden
34. Patent- och registreringsverket
35. Länsförsäkringar
36. Migrationsverket
37. PwC
38. Lantmäteriet
39. Kilpatrick Townsend
40. Hyresgästföreningen
41. MAQs
42. Lindahl
43. Deloitte
44. Glimstedt
45. Hellström Advokatbyrå
46. BBR&P Advokater

47. Andersson Gustafsson
48. Gernandt & Danielsson
49. Foyen Advokatfirma
50. Danowsky & Partners
51. Familjens jurist
52. Svalner
53. Skeppsbron skatt
54. Advice KWP
55. Försäkringskassan
56. UHR – EU Careers
57. Juridiska institutionen
58. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse 
59. Hammarskiöld & Co
60. Vinge
61. Linklaters
62. Energimarknadsinspektionen
63. Lawline
64. Wesslau Söderqvist

Plan 3
65. Wistrand
66. Trafikverket
67. Juristresursen
68. Juristbyrån
69. Civil Rights Defenders
70. Appelli
71. Juridisk publikation
72. Holmgrenhansson Advokatbyrå
73. Projure
74. FCG
75. Ackordscentralen
76. Hannes Snellman
77. Real Advokatbyrå
78. EY
79. Nordia Law
80. Törngren Magnell
81. Grant Thornton
82. Fylgia
83. Bird & Bird
84. Baker & McKenzie
85. Jansson & Norin
86. Cederquist
87. DLA Piper
88. Roschier
89. KPMG
90. Delphi

MÄSSKARTA

Hiss

PLAN 2

17

64

61

Fikabar

K5 K2

PLAN 3

Hiss
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Observera att kontaktsamtal även kommer att hållas i K2 på plan 3 
(för karta se sida 30).

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 infor-
mation 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 kontaktsamtalen
och CV-granskningen
Kontaktsamtalen innebär en unik 
möjlighet att träffa några av utställar-
na under mer privata förhållanden. 
Dessa samtal är perfekta för dig som 
har kommit en bit i din utbildning och 
exempelvis söker sommarnotarietjänst, 
uppsatspraktik eller arbete inom en snar 
framtid. CV-granskningen är en chans att 
få ditt CV och personliga brev granskade 
av en professionell rådgivare – helt utan 
kostnad!

Läs mer om kontaktsamtalen och 
CV-granskningen på vår hemsida:
www.kontaktdagen.se  

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 arbetsplats?

5. Vad är det som skiljer er från andra?

6. Erbjuder ni extrajobb för studenter?

7. Vad erbjuder ni för utvecklingsmöjligheter?

8. Hur går er rekryteringsprocess till?

9. Hur ser ni på tingstjänstgöring?

10. Kommer du på banketten?

KONTAKTSAMTAL 
& CV-GRANSKNING

SÅ LYCKAS DU PÅ 
KONTAKTDAGEN

10 snabba att 
ställa i montern

PLAN 7

K7
K9

K8

Lounge
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Hur du gör mässan
på bästa sätt
- Mässansvarig tipsar!

Hallå kära medstudent, jag antar att du den 4 november håller mäss-
guiden i högsta hugg, har många väl förberedda frågor och stenkoll på 
var alla utställare befinner sig – redo för att få inblick i arbetslivet.
Inte? Det är inget att oroa sig för - du läser nämligen en snabbguide till 
hur du gör mässan på bästa sätt av ingen mindre än personen som de 
facto har stenkoll på mässan.

1. 
Välkommen till UKK 
den 4 november kl. 10!
Varsågod och häng av dig ytterkläderna och väskan i 
garderoben på nedre plan – årets Kontaktdagsskörd 
kommer ge dig tillräckligt mycket att bära på ändå.

TIPS! Letar du efter en organisation att engagera dig i 
för att berika din studenttid? Håll koll på entréplan för 
här finns många! Lär dig mer om mänskliga 
rättigheter genom att besöka Amnestys monter, få 
en mentor via Adastra eller Women’s Career Network 
eller förverkliga dina idéer med Drivhusets hjälp. 
Studentorganisationerna har något för alla.

2. 
Träd in i UKK:s ljusa matsal 
och möt utställarna!
Här hittar du en salig blandning av 
byråer, myndigheter och organisationer. 
Perfekt för dig som inte har klurat ut 
vad du vill jobba med eller hittat din 
drömarbetsgivare. Småprata med 
utställarna för att få en känsla gällande 
hur just deras arbetsplats fungerar eller 
ställ specifika frågor – det är bara att 
sträcka ut din hand och presentera dig.

TIPS! Inte hunnit förbereda frågor? 
Bläddra till s. 32 där det finns 
matnyttiga frågor som hjälper dig lära 
känna utställarna.

TIPS! Skapa dig en överblick över vilka 
utställare som finns på mässan och var 
du kan hitta de genom att se på 
utställarkartan på s. 30. I sal D vill du 
t.ex. inte missa att stanna hos 
Migrationsverket som den senaste 
tiden varit i stort behov av arbetskraft. 
Kanske finns din framtida karriär där?

3. 
Efter att ha pratat med olika utställare 
på plan 2 så kan du ta trappen upp till 
plan 3 och avnjuta en god kopp kaffe 
hos Wistrand som har en egen 
barista. Om du är intresserad av 
hur det är att ha såväl nationella 
som internationella klienter kan du 
även passa på att ta reda på det hos 
Wistrand innan du går vidare på plan 3.

5. 
Tack för ditt besök, vi ses på banketten!

4. 
 Till höger om trappan kan du bland 
annat besöka Trafikverket, lära dig 
mer om Juridisk Publikation och 
glöm inte att besöka Cederquist för 
att få lägga vantarna på den 
karakteristiska Cederquistväskan 
innan de tar slut.

TIPS! Sväng förbi Kontaktdagens 
bord i den stora salen på plan 3 
innan du lämnar mässan för denna 
gång och var med i vår tävling där 
du kan vinna presentkort hos 
Studentbokhandeln. Här kan du 
också passa på att säkra din biljett 
till det episka bankettsläppet.
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Utställare
Alla utställare i bokstavsordning

Ackordscentralen
ADASTRA Uppsala

Advice
Advokatfirman Defens
Advokatfirman Fylgia

Advokatsamfundet 
Amnesty Juristgrupp Uppsala

Andersson Gustafsson 
Advokatbyrå

Appelli
Baker & McKenzie

Barnombudsmannen
BBR&P Advokater AB

Bird & Bird
Cederquist

Centrum för rättvisa
Civil Rights Defenders
Danowsky & Partners

Deloitte
Delphi

DLA Piper
Domstolsverket

Drivhuset
Elsa Uppsala

Energimarknadsinspektionen
EY

Europeiska unionens 
domstolen

Familjens jurist
FCG

FEMJUR Uppsala
Föreningen för 

utvecklingsfrågor
Försäkringskassan

FN Uppsala
Foyen Advokatfirma

Gernandt & Danielsson
Glimstedt

Grant Thornton
Hamilton

Hammarskiöld & Co
Hannes Snellman

Hellström Advokatbyrå
Holmgren Hansson

Hyresgästföreningen
ICJ-S

Institutet för Juridik 
och Internet

Jansson & Norin
Juridisk Publikation

Juridiska institutionen 
Juridiska föreningen

Juristbyrån
Juristresursen

JUSEK 
Kilpatrick Townsend

KPMG
Kristna Fredsrörelsen

Kronofogden
Lantmäteriet

Lawline
Lebenberg Advokatbyrå

Lindahl
Linklaters

Länsförsäkringar
Magnusson

Mannheimer Swartling
MAQs

Migrationsverket
Nordia Law

Projure
Patent- och registreringsverket 

77
122
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87
66
79
122
80

81
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123
82
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123
86
64
65
88
41
124
124
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125
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126
95
43
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43
45
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99
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130
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49
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129
105
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108
39
109
110
51
53
69
70
71
129
111

Sida Sida Sida SidaUtställare Utställare Utställare Utställare
PwC

Real Advokatbyrå
Regeringskansliet

Roschier
Setterwalls

Skeppsbron Skatt
ST – Fackförbund

Svalner
ICJ 

The Scholar
Time Advokatbyrå

Trafikverket
Törngren Magnell
Unionen Student

UHR – EU Careers
Uppsalajuristernas 

Alumnstiftelse
Vinge

Vittnesstöden Uppsala
Wesslau Söderqvist

White & Case
Wistrand

Women’s Career Network
Åklagarmyndigheten

112
113
114
55
72
115
116
117
130
130
118
119
120
132
131
131

57
132
124
59
61
133
73
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Verksamhetsområden
Gernandt & Danielsson erbjuder kvalificerad rådgivning 

inom företagsförvärv och aktiemarknadsrätt, processrätt, 
bank- och finansrätt, immaterialrätt, fastighetsjuridik, 

arbetsrätt och EU-rätt. Gernandt & Danielsson är en av 
landets högst rankade advokatbyråer enligt både nationella 

och internationella branschmätningar.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Grunden är goda juridiska kunskaper och en nyfikenhet på 

affärsjuridik. Betygen är förstås viktiga, men 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. Ting är meriterande, men inget krav. 
Vi rekryterar löpande – du är alltid välkommen att skicka in 

din ansökan!

Företagsinterna traditioner 
Årlig skidresa, idrottsaktiviteter, fredagspub, onsdagsfika, 

vår-, höst- och julfest, utlandskonferenser, med mera.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På Gernandt & Danielsson får du arbeta med spännande 

klienter och avancerade arbetsuppgifter i en internationell 
miljö. Som medarbetare måste du självklart prestera 

individuellt men på Gernandt & Danielsson finns en stark 
laganda och du arbetar tillsammans med några av landets 

högst ansedda och skickligaste affärsjurister. Vi erbjuder bra 
löner och kvalificerad kompetensutveckling. Byråns 

secondmentprogram ger en unik möjlighet att under en 
period arbeta på en ledande advokatbyrå utomlands eller 

hos ett klientföretag. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Variationen är stor. En dag kan innehålla allt från arbete 

med rättsutredningar och avtalsgranskning till klientmöten 
eller vidareutbildningar. Det finns inga vattentäta skott 

mellan generationer eller verksamhetsgrupper vilket gör att 
även unga jurister hamnar i uppdragens centrum.

GERNANDT &
DANIELSSON 

Kontor i

Stockholm
100
 anställda varav 70 jurister

8-10
nyanställningar per år 

30 000
i ingångslön  
(34 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Karin Danin, HR Director
Hemsida:  
www.gda.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

TALANGDAG 2017
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 27  april 2017!

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

27 APRIL
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Verksamhetsområden
Lindahl är en affärsjuridisk fullservicebyrå med särskild 

spetskompetens inom life science, immaterialrätt, 
informations- och kommunikationsteknologi (ICT) 

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 affärer 

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 

också gemensamma för hela Lindahl, då vi träffas för 
utbildning, nätverkande och festligheter. Vi har många 

sportiga medarbetare som ställer upp i 
Vätternrundan, Vasaloppet och diverse maratonlopp. 

Med jämna mellanrum finns det också möjlighet att 
avnjuta en fredagsöl tillsammans 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 se till att de får arbeta 
nära våra delägare, samt tidigt träffa och ha löpande 

kontakt med våra klienter.

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!

LINDAHL Kontor i

Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Örebro
Helsingborg

400
 anställda

30
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.lindahl.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

DU KAN KLANDER AV SKILJEDOM 
PÅ DINA FEM FINGRAR.

MEN VET DU VILKEN SOM 
VAR DEN FÖRSTA 3D-FILMEN?

En av våra delägare regisserar teater, en biträdande jurist djupdyker på vrak 
och en annan komponerar filmmusik. Vad brinner du för?
 
Lindahl är en av Sveriges ledande advokatbyråer. Vi har tagit oss hit genom 
att kombinera jobberfarenhet med kunskap hämtad från världen utanför 
kontoret – där affärer görs. Därför söker vi dig som kan och vet saker även 
utanför affärsjuridiken. Du som i slutänden kan visa oss och våra klienter vad 
riktig specialistkunskap är.

Välkommen till lindahl.se

             @lindahlkarriar                 Lindahl Karriär

Lind0197_Popcorn_148x210+3.indd   1 2016-09-28   18:44
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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 

notarieanställningen 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 verksamheten ska bedrivas så rättssäkert och 

effektivt som möjligt. 
 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Du ska ha ett genuint människointresse, vara 

intresserad av att lösa tvister och kunna arbeta 
självständigt.

 
Övrig information

För många kvalificerade juristarbeten i samhället är 
notariemeritering mer eller mindre ett krav. För många 
blir notarietjänstgöringen ett första steg i karriären och 

en anställning inom Sveriges Domstolar.

SVERIGES DOMSTOLAR
Finns på över 
60
orter och omfattar 
de allmänna domstolarna, 
de allmänna förvaltningsdomstolarna, 
Migrationsdomstolar, 
hyres- och arrendenämnderna, 
Rättshjälpsmyndigheten 
och Domstolsverket. 

6700
anställda i Sverige, varav 
ca hälften jurister

500
anställda notarier per år  

Kontaktperson:
Elisabet Dalborg
Hemsida:  
www.domstol.se  
www.notarie.se

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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Verksamhetsområden
Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande 

revisions- och konsultföretag. Vi hjälper 
dynamiska ägarledda företag att växa och utvecklas. Vi 

är ett medlemsföretag inom Grant Thornton 
International Ltd. Vi stödjer entreprenörer i de

 ekonomiska frågorna inom revision, 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 

utbildningsprogram, samt ledarskapsprogram för yngre 
medarbetare.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Grant Thorntons skatteavdelning består av ca 80 

skattekonsulter och räknas som
 en av landets mest välrenommerade 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.

GRANT THORNTON 23
kontor i Sverige, 
finns i totalt 130 länder

1100
 anställda i Sverige varav ca 80 jurister

4
nyanställningar per år 
 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontakt:
Filip Fägnell, Skatt
filip.fagnell@se.gt.com 
Christin Rach, HR
christin.rach@se.gt.com 
Hemsida:  
www.karriar.grantthornton.se

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Jobba med entreprenörer och utmanas  
varje dag. 
Påverkar ett företags kundfokus arbetet? Definitivt.  
Hos oss arbetar du med dynamiska entreprenörsföretag.  
Det innebär stort eget ansvar och ständigt nya 
frågeställningar. Du behöver gilla variation och snabba 
förändringar, för det kommer du att få. 
Välkommen till en utvecklande och utmanande vardag.  

Vardagstristess?  
Inte idag heller. 
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karriar.grantthornton.se 
Facebook: Grant Thornton Sverige Karriär

Henrik Hedberg
Skattekonsult 
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Verksamhetsområden
Arbetsrätt, Bank och Finans, Corporate, Capital 

Markets, Fastighetsrätt, Konkurrens och upphandling, 
Insolvensrätt, TMT/IP, 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 
klientrelationer. Förutom mycket goda kunskaper i 

juridik kräver arbetet också att du är analytisk, 
noggrann och innovativ. Vi värnar om att hitta sociala 

personer som passar in i vårt Hamiltongäng! 

Företagsinterna traditioner 
Vi har fredagsfika och fredags-AW, sommarfest, julfest, 

kick-off på hösten och vinterkonferens på våren, 
gemensamma sportaktiviteter, traditionsenligt

 luciatåg m.m.

Möjligheter för karriär- och 
kompetensutveckling

På Hamilton finns en karriärplan för biträdande 
jurister. Inom ramen för planen erbjuder vi intern 

och extern utbildning bl.a. inom – för vår verksamhet 
– relevanta rättsområden, engelska och försäljning. 

Varje biträdande jurist har en fadder och en mentor. 
Mentorn fungerar som stöd och ansvarar för juristens 

professionella utveckling och fadderskapet syftar till en 
snabb och smidig inskolning av nyanställda samt som 

bollplank.

 

HAMILTON

Hemsida:  
www.hamilton.se

Kontor i

Stockholm
110
 anställda

10
nyanställningar per år 

28 000
i ingångslön  
(31 000 kr efter tingstjänstgöring) 

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

BANKING & FINANCE CAPITAL MARKETS CORPORATE DISPUTE RESOLUTION EMPLOYMENT 
EU & COMPETITION INSOLVENCY PUBLIC PROCUREMENT REAL ESTATE TMT|IP

hamilton.se/hejstudent

Passion driven advice
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Verksamhetsområden
Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå 

med fokus på transaktioner och tvister. Vi arbetar med 
privata och publika företagsöverlåtelser, 

aktiemarknadsrätt, bank och finans, riskkapital, 
fastighetsförvärv, skatterätt, bolagsrätt, IP & TMT, 

skiljeförfaranden, offentlig upphandling, 
konkurrens- och processrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker efter positiva och engagerade kollegor med ett 

genuint intresse för affärsjuridik, affärer och 
näringslivsfrågor. 

Företagsinterna traditioner 
Vi värderar att ha roligt tillsammans och hos oss blir du 

snabbt en självklar del av gemenskapen. Vi arrangerar 
bl.a. afterwork, byråfika och gruppevenemang. Vi har 

även en bokklubb, löparklubb och gemensamma 
innebandyträningar. Vår verksamhet omfattar 

samarbete mellan kontoren och vi erbjuder därför 
gränsöverskridande konferenser och utbildningar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hos oss arbetar du nära seniora jurister och delägare 

för att komma in i yrket och lära dig det dagliga arbetet. 
Som komplement erbjuder vi utbildning inom bl.a. 
affärsjuridik, IT och Legal English via vårt interna 

utbildningsprogram HS Academy.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Som biträdande jurist hos oss får du möjlighet att 

arbeta i spännande och unika projekt med både svenska 
och internationella klienter. Arbetet präglas mycket av 
teamwork och du får arbeta med varierande uppgifter 
i ett nära samarbete med flera av branschens vassaste 

jurister. Besök vår monter så berättar vi mer!

HANNES SNELLMAN Kontor i
Stockholm
Helsingfors
Moskva
St. Petersburg

100
 anställda i Stockholm, ca 300 totalt

20-30
anställda juriststudenter och 
nyexaminerade jurister förra året

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Henriikka Tihinen, HR Manager 
Hemsida:  
www.hannessnellman.com

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Opportunities 
for law students

Law Student Trainee  |  Summer Trainee  |   
Evening Legal Assistant  |  Evening Receptionist  |  Thesis Trainee

www.hannessnellman.com

Unique assignments  |  Sharp minds  |  Inclusive atmosphere
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Verksamhetsområden
Vi är verksamma inom flertalet rättsområden, 

bl.a. arbetsrätt, 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 

engelska väl i såväl tal som 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 
i har återkommande trivselaktiviteter  såsom 

månadsluncher, after work och varje år reser vi på en 
utlandskonferens.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi erbjuder dig omväxlande och stimulerande 

arbetsuppgifter, mycket goda utvecklingsmöjligheter, 
utbildningar samt utbyten med våra kontor i USA. Efter 

advokatexamen 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.

KILPATRICK TOWNSEND
18 kontor i

Sverige
Asien 
USA 

45
 anställda i Stockholm, 1300 totalt

3-4
nyanställningar per år 

27 000
i ingångslön (traineetjänst) 

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik 
Traineetjänst

Ta första steget   

Kilpatrick Townsend är en amerikansk advokat
byrå som etablerades 1860. Vårt kontor i 

Stockholm erbjuder rådgivning och affärs
juridiska lösningar inom flertalet rättsom

råden.

Vi kan erbjuda dig stimulerande 
 arbetsuppgifter, goda utvecklings

möjligheter,  interna utbildningar 
och utbyten med våra kontor i 

USA.

Välkommen till
Kilpatrick  Townsend

www.kilpatricktownsend.se

ATLANTA

AUGUSTA

CHARLOTTE

DALLAS

DENVER

LOS ANGELES

NEW YORK

RALEIGH

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SEATTLE

SHANGHAI

SILICON VALLEY

STOCKHOLM

TOKYO

WALNUT CREEK

WASHINGTON D.C.

WINSTON-SALEM

i din karriär
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Verksamhetsområden
Bank & Finans, Bolagsrätt och M&A, Fastighet- 

hyresrätt, Tvistlösning, Internationella 
skiljeförfaranden, Kommersiella avtal/ IT/IP, China 

Desk, Media, Sport & Underhållning, Skatt, Miljörätt 
mm

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker nyfikna, kreativa och prestigelösa medarbetare 

som tycker om att vara med och påverka och ta egna 
initiativ. Betyg och akademiska meriter är viktiga men 

personlighet, teamkänsla och engagemang värderas 
också väldigt högt.

Företagsinterna traditioner 
Sommar/julfest, idrottsaktiviteter (fotboll, 

innebandy, löptävlingar), fredags-AW.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Intern och extern utbildning inom ramen för 

Magnusson Academy

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag inleds normalt med att man ser över vad 

som behöver göras under dagen samt vilka deadlines 
som är aktuella, vilket ärende som skall prioriteras. 

Ofta arbetar man i ett flertal olika ärenden som löper 
parallellt och det är viktigt att leverera arbetet i tid 

till klienten och gärna, om möjligt, lite före deadline. 
Frihet under ansvar- arbetet sker under stor frihet och 

med stora möjligheter att bolla olika juridiska frågor 
med delägare och mer seniora jurister. Eftersom flera 

ärenden har internationell karaktär där vi arbetar 
mellan våra kontor i internationellt sammansatta team 

har vi ofta möten över video/Skype. Arbetsdagen är ofta 
varierande med juridiskt arbete av olika slag men med 

pauser såsom t ex när en kollega kommer in och vill 
diskutera ett ärende, ta en pingismatch eller bara ta en 

paus och socialisera en stund. 

MAGNUSSON Kontor i bl.a.

Stockholm
Göteborg
Berlin 
Hong Kong
Moskva  

70
 anställda i Sverige, ca 200 totalt

5-7
nyanställningar per år 

27 000
i ingångslön  
(32 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Karin Ellioth Olsson, 
Director of Human Resources
Hemsida:  
www.magnussonlaw.com

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

www.magnussonlaw.com

IF YOU 
WANT TO  
SUCCEED,

CHANGE 
THE RULES.

Tänk nytt. Var med och påverka. På Magnusson 
ger vi dig utrymmet. Vi söker alltid efter nyfikna,  
kreativa och prestigelösa medarbetare som inte  
tvekar att ta egna initiativ. Vi har 15 kontor i 13 länder  
och arbetar i internationellt sammansatta team. 
Vi ser fram emot din ansökan.
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Verksamhetsområden
Vi är en fullservicebyrå och arbetar i stort sett inom samtliga 

affärsjuridiska verksamhetsområden.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi är intresserade av duktiga jurister med ett stort intresse 

för affärsjuridik och fallenhet för konsultrollen. Utöver dina 
meriter är din personlighet mycket viktig för oss. Vi vill 

också att du delar våra grundläggande värderingar.

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, julfest, 
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 under dina första sex år, 

Professional Development Programme, till rotation mellan 
verksamhetsgrupper, mentorskapsprogram, 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 kollegor inom 

andra verksamhetsområden och på andra kontor. Genom 
True Partnership arbetar du gränsöverskridande och blir en 

del av en stark gemenskap. Kom gärna förbi oss i vår monter 
så berättar vi mer.

MANNHEIMER 
SWARTLING

Kontor i bl.a.
Stockholm
Göteborg
Berlin
Hongkong
New York

600
 anställda 

50
nyanställda jurister per år

28 000
i ingångslön  
(30 000 kr med notariemeritering) 

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Traineetjänst

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 utlandskontor och vänbyråer
•  Rotation mellan verksamhetsgrupper
•  Ett gediget utbildningsprogram

kom förbi oss i vår monter så berättar vi mer!
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Verksamhetsområden
Internationell Affärsjuridik

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi på Roschier arbetar nära våra värderingar: client 
orientation, professionalism, ethics, pioneering och 

teamwork. 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 
vidareutbildning, men också olika sociala event, allt 
från enklare afterwork och grillning på terrassen till 

mer omfattande fester och gemensamma resor.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Roschier erbjuder samtliga medarbetare ett omfattande 

utbildningsprogram, Roschier University. Utöver 
juridiska 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 
kollegor finns många av marknadens bästa jurister. 

Hos oss är ingen dag lik den andra. Arbete sker i nära 
samarbete med våra klienter och dina arbetsuppgifter 

varierar. Kom gärna förbi vår monter 
så berättar vi mer.

ROSCHIER Kontor i

Stockholm
Helsingfors
Vasa

360 
anställda totalt

100
 anställda jurister i Stockholm

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Klara Tallqvist, HR 
08 553 190 23
Hemsida:  
www.roschier.com

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst Master your future – be part of something unique!

Time to apply for the 2017 season of the Nordic Business Law Academy by Roschier (NBLA)! The 
NBLA is an extra-curricular educational program comprising seminars, workshops, practical 
exercises and networking in a team setting. The program focuses on an authentic case study, 
which incorporates the legal elements of a real-life M&A transaction. 

In the course of the program, you will gain essential professional insight from the mentoring 
you receive by top lawyers at Roschier and the participation of client representatives as well as 
inspiration from a renowned international guest speaker. You will also get a chance to put your 
legal skills into practice, acquire an understanding of the complexity of an M&A transaction, 
work in teams and build a network with students from other universities in Finland and Sweden. 

The NBLA 2017 will take place from January to April 2017, over four sessions in two countries.   

Eligibility
You can participate in the Nordic Business Law Academy if you have at least 200 credits 
(Finland) or have completed six semesters (Sweden). The deadline for applications is 
Tuesday, 6 November 2016. 

Master your future - Apply now!

www.roschier.com/careers/NBLA
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Verksamhetsområden
Vinge är en av Nordens största advokatbyråer. Vi är en 

fullservicebyrå vilket innebär att vi praktiserar djup och bred 
kompetens inom alla affärsjuridiska rätts- och 

verksamhetsområden. Vi verkar på en global marknad och 
våra uppdrag är till stor del internationella. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Alla våra klienter är olika, likaså deras utmaningar. Det 

måste vi matcha genom att erbjuda ett lika unikt 
spektrum av infallsvinklar. Därför säger vi: leve olikheten! 

Det finns dock en viktig sak som förenar oss alla: Vår 
ambition att alltid ge våra klienters affärer ett lyft. Det gör vi 

genom att vara dedikerade, affärsmässiga, lyhörda, 
innovativa och flexibla samt genom en god laganda. 

Hos oss är det du som är skillnaden!

Företagsinterna traditioner 
För oss är det viktigt att ha roligt tillsammans. Vi satsar 

därför på en mängd aktiviteter såsom årlig skidkonferens, 
jul- och vårfest, samt en mängd sport- och kulturaktiviteter. 

Därtill kommer workshops, seminarier och föreläsningar 
som regelbundet äger rum på våra kontor. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Skickliga jurister är nyckeln till Vinges framgång – därför ser 

vi till att varje medarbetare får stort utrymme för att snabbt 
nå sin fulla potential. Vi har en tydlig 

karriärmodell och i varje steg finns specificerade kriterier 
vad gäller kunskaper, färdigheter och personlig 

utveckling. Utöver den utveckling som sker i det dagliga 
arbetet har Vinge ett omfattande utbildningsprogram, ett 

rotationsprogram och möjligheter till secondment hos klient 
och/eller på en advokatbyrå utomlands. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Att arbeta för Vinge är utmanande och som medarbetare 

kommer du snabbt in i hetluften där egna initiativ 
uppmuntras. Du får arbeta i team med verkliga proffs. Som 
ger dig uppbackning och är generösa. Såväl med kunskaper 

och goda råd som med kamratskap och värme. 

VINGE

Kontaktperson:
Sofia Tinglöf
010 614 3381
sofia.tinglof@vinge.se
Hemsida:  
www.vinge.se

Kontor i
Stockholm
Göteborg
Malmö
Helsingfors
Bryssel

450
anställda totalt 

45 
nyanställningar per år

27 000 
Ingångslön (30 000 vid 
tingsmeritering eller relevant
dubbelexamen) 

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

FRÅN NYKLÄCKT 
TILL FULLFJÄDRAD
På Vinge hittar du många av Sveriges ledande experter inom affärsjuridik. 
Finns det då svängrum för en nykläckt jurist att göra karriär här, kanske  
du undrar.
 Självklart! Vi har högt i tak. Här finns möjligheterna för dig att växa  
och utvecklas. Både som människa och i din yrkesroll. Hela vägen – som 
kan bli just så lång och givande som du drömmer om. Du får arbeta i team 
med verkliga proffs. Som ger dig uppbackning och är generösa. Såväl med 
kunskaper och goda råd som med kamratskap och värme. 
 Vårt mål är att ge våra klienters affärer ett lyft. Vi är i vårt esse när vi  
får kavla upp ärmarna och jobba handgripligt. Vår drivkraft är att lösa upp 
affärsmässiga knutar, inte att producera tjocka pm. 
 För oss handlar det om att hitta rakaste vägen. Fågelvägen.

Stockholm  Göteborg  Malmö  Helsingborg  Brysselwww.vinge.se/karriar
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Verksamhetsområden
White & Case är en global affärsjuridisk advokatbyrå. 

På Stockholmskontoret arbetar vi främst inom 
områdena företagsöverlåtelser, bank & finans, kapital-

marknadsrätt samt svenska och internationella 
processer och skiljeförfaranden.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Lagspelare med driv som besitter goda juridiska 

kunskaper, har ett stort intresse för företagande och 
affärer samt ett sinne för service.

Företagsinterna traditioner 
 AW, sommar- och julfest, vinterkonferens, White 
& Case World Cup i fotboll/volleyboll där White & 

Case-kontor från hela världen deltar m.m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Förutom svenska fortbildningskurser och våra egna 

internationella kurser i juridik erbjuder vi ett 
omfattande utbildningsprogram inriktat på t.ex. 

affärsutveckling och språk. Som jurist på White & Case 
får du tidigt en hög nivå av självständighet, självklart 

med stöd och hjälp från dina mer erfarna kollegor

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Dagen börjar med en telefonkonferens med 

kollegor från 5 andra kontor. Arbetsdagen fortsätter 
med hantering av löpande mail- och telefonkontakt 

med klienten och motpartsombudet. En vanlig arbet-
suppgift är att gå igenom och sammanställa teamets 

legala granskningsrapport och att ställa uppföljnings-
frågor inför avrapportering och rådgivning till klienten. 
Arbetsbelastningen och intensiteten varierar beroende 

på vilken fas av transaktionsprocessen de olika 
projekten befinner sig. Dagarna inför s.k. signing 

(undertecknande av överlåtelseavtal) och s.k. closing 
(tillträde) i ett transaktionsprojekt är oftast hektiska då 

slutlig förhandling pågår och transaktionsdokument-
ationen ska färdigställas parallellt. / Associate M&A

WHITE & CASE 38
kontor i 26 länder

70
 anställda i Stockholm,  
drygt 4500 globalt

4-6
nyanställningar per år 

30 000
i ingångslön  
(32 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Kristina Lindgren
Hemsida:  
www.whitecase.com/careers

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

WHITE & CASE 
MÖJLIGHETERNAS 

ARENA

whitecase.com/careers/stockholm

Ett affärsjuridiskt team med globala 
möjligheter i 26 länder och 38 kontor. 

Vi erbjuder möjligheter att arbeta med  
kollegor och företag över hela världen. 

Vill du bli en del av vårt team? 
Håll då ett öga på vår karriärshemsida och vi ser 

framemot en utvecklande resa tillsammans. 

Biträdande jurist | Trainee | Sommarnotarie | Kvällssekreterare
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Verksamhetsområden
Wistrand är en affärsjuridisk fullservicebyrå.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Är du en nyfiken och prestigelös person med höga 

ambitioner tror vi att du kommer att trivas hos oss. Vi 
värdesätter god kommunikativ förmåga, integritet och 

en stark vilja att lösa affärsjuridiska 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, 
pubkvällar, fika, 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 
handledning 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.

WISTRAND Kontor i

Stockholm
Göteborg  

360 
anställda

13 nyanställningar per år

27 000 
ingångslön 
(29 000 med notarietjänstgöring) 

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

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

Stockholm +46 8 50 72 00 00  •  Göteborg +46 31 771 21 00  •  www.wistrand.se
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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 omvärldsanalytisk.

Företagsinterna traditioner 
Årlig kick off, skidresa, onsdagsfrukost, fredagsfika, 

Baker-pubar, sommar- och julfest, BakerFriends 
(alumni) 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 (Professional Development) planerar 
utbildningar på grupp- och individbasis. Efter dina 
första år hos oss har du möjlighet 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.

BAKER & MCKENZIE 77
kontor i 47 länder

80
 anställda i Sverige, ca 12 000 globalt

4
nyanställningar per år 

29 000
i ingångslön  
(32 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Elin Forsberg
elin.forsberg@bakermckenzie.com
Hemsida:  
www.bakermckenzie.com

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Vi är verksamma inom revision, skatterådgivning, 

riskhantering, finansiell rådgivning, business 
consulting, och outsourcing av ekonomifunktioner.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Generellt tittar vi på ett brett spann av förmågor, allt 

från att vara en team-player till att ha potential att ut-
vecklas i en ledande roll. Vi söker engagerade personer 

som har mycket energi och då är det bra om ditt CV 
avspeglar en hög aktivitetsnivå.

Företagsinterna traditioner 
Följ oss på vår Instagram, deloittesweden, för att få

 en inblick i dessa. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi ser till att du får arbeta med marknadens mest 

intressanta klienter såväl självständigt som i 
stimulerande samarbeten med kompetenta medar-

betare. Som nyanställd får du även en counsellor som 
stöttar dig och hjälper dig att nå dina mål som du sätter 

upp. Vårt unika utbildningspaket inom Deloitte 
Academy säkerställer att du hela tiden utvecklas och 

klättrar snabbt i din karriär.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Den ena dagen är inte den andra lik! En spännande och 

global organisation där du dagligen har kontakt med 
kollegor världen över. Arbetet på skatteavdelningen är 

oerhört varierande och utvecklande och man lär sig nya 
saker varje dag.

.

DELOITTE 700
kontor i 150 länder

1 200
 anställda i Sverige, ca 225 000 globalt

25-30
nyanställningar per år. 
Varierande ingångslön, men vi är 
löneledande i branschen. 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Alice Stål
Hemsida:  
www.deloitte.se
www.deloitte.se/ledigajobb

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Delphis specialister erbjuder rådgivning inom 

affärsjuridikensalla 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, 

sommar-och julfest, kontorsresor, byråfest, olika 
sportturneringar, 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 
småningom bli delägare.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Svårt att svara på generellt då varje jurists vardag kan 

se väldigt olika ut.

DELPHI
Kontor i

Stockholm
Göteborg 
Malmö 
Linköping 
Norrköping  

185
anställda

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Agent- och Återförsäljarrätt, Arbetsrätt, Bank och 

Finans, 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 

kompetens, därför erbjuder vi medarbetarna goda 
möjligheter till professionell och personlig utveckling. 

För varje jurist 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 

direktkontakt med klienter varje dag.

ADVOKATFIRMAN FYLGIA KB Kontor i 

Stockholm
70
 anställda

4-6
nyanställningar per år 

27 000
i ingångslön  
(31 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Heli Engell
Hemsida:  
www.fylgia.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
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Stolta vinnare av 
Årets advokatbyrå

Delphi vann Regis senaste årliga kvalitets- och 
branschstudie – Årets advokatbyrå, Sveriges största 
klientstudie för advokatbyråer specialiserade på 
affärsjuridik. De kategorier vi var nominerade i 
och vann är Advokatbyråer 200+ mkr och Stora 
klientpriset. 

Att hjälpa våra klienter att nå framgång är vår viktigaste 
uppgift. Det är själva fundamentet i vår verksamhet.

Följ oss gärna på Facebook, Instagram och Linkedin.

Uppsala_154x111.indd   1 2016-08-18   09:10:11

KARRIÄR PÅ SAMMA 
SIDA AV BORDET?
Välkommen till den erfarna advokatbyrån 
med det personliga engagemanget. 

Fylgia arbetar med svensk och internationell affärsjuridik och 
har spetskompetens inom: M&A, bolags- och skatterätt, IT/IP-
rätt, fastighets- och miljörätt, konkurrens- och upphandlingsrätt, 
obeståndsrätt, arbetsrätt och tvistelösning. 

Vi har många uppdrag för allt från små till större klienter och som 
biträdande jurist hos oss har du möjlighet att snabbt får stort ansvar och 
klientkontakter.

Din utveckling är viktig för oss. Därför får du arbeta brett i början av din 
karriär och inom två av våra kompetensgrupper utöver processgruppen.

Vill du slå följe med oss, gå in på vår hemsida för mer information eller 
kontakta personal- och rekryteringsansvarig Heli Engel.

ADVOKATFIRMAN FYLGIA  |  Box 55555  |  Nybrogatan 11, 102 04 Stockholm
Tel: 08-442 53 00  |  E-post: inbox@fylgia.se  |  www.fylgia.se

VINNARE

ÅRETS
ADVOKATBYRÅ

2015
ADVOKATBYRÅER
100-199 MKR|

Fylgia stolta och glada vinnare 
av Årets Advokatbyrå 2015
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Verksamhetsområden
MAQS är en fullservicebyrå inom svensk och 

internationell affärsjuridik.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Goda studieresultat och språkkunskaper samt 

initiativförmåga, kreativitet och förmåga att samarbeta 
såväl som att arbeta självständigt. Du ska vara en god 

arbetskamrat och vilja bidra till vår MAQS-gemenskap 
där enkelhet, nyfikenhet och tillgänglighet är 

kärnvärden.

Företagsinterna traditioner 
På MAQS ska våra medarbetare trivas och utvecklas. 

För att nå det målet är sociala mötesplatser, 
personalinformation, personalkonferenser och

 kick-offer möjligheter för alla att bidra till företagets 
utveckling. Gemensam frukost, afterwork och 

innebandyträning är bara några av våra aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som nyanställd jurist får du snabbt självständiga 

arbetsuppgifter. 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 utbildnings-
seminarium 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.

MAQS Kontor i

Stockholm
Göteborg 
Malmö  

175
 anställda, varav 125 jurister

15-20
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Johan Engström
Hemsida:  
www.maqs.com

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Migrationsverkets uppdrag är bland annat att pröva 

ansökningar 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, 

förvar, förvaltningsprocess och rättsenheten.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Gott omdöme, god analytisk förmåga, strukturerad och 

kvalitetsmedveten, god samarbets- och 
kommunikationsförmåga 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 

introduktionsutbildning, verksgemensamma 
utbildningsprogram men arbetar också med 
kompetensutveckling på många andra sätt. 

MIGRATIONSVERKET Kontor i bl.a.

Stockholm
Uppsala 
Göteborg 
Malmö 

8000
 anställda 

800
nyanställningar under 2017

26 500
ca i ingångslön (individuell lönesättning) 

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
NORDIA är en affärsjuridisk byrå med särskild  

inriktning 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 formella meriter, är du social och brinne

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 
kontoren åker varje år på gemensam skidresa och deltar 

vid årsmöte som arrangeras i ett av de olika nordiska 
länderna. Vi deltar även i idrottsaktiviteter som t.ex. 

Vasaloppet och Holmenkollstafetten i Oslo samt har en 
intern golftävling. Biträdande jurister anordnar även 

egna aktiviteter.

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 
kompetensutveckling. Utbytesprogram mellan 

kontoren för biträdande jurister startar hösten 2016.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Som biträdande jurist är arbetsuppgifterna mycket 

varierande. Du arbetar nära våra delägare och får tidigt 
ta ansvar och hantera klientkontakter. Kom gärna förbi 

vår monter så berättar vi mer.

NORDIA LAW
Kontor i bl.a.

Stockholm
Göteborg 
Köpenhamn 
Oslo  

32
 anställda jurister i Stockholm

2
nyanställningar i Stockholm per år 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.nordialaw.com

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Setterwalls Advokatbyrå är en av Sveriges ledande 

affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl upparbetat 
internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av de 

flesta branscher. Vi arbetar i team och värdesätter 
social förmåga, god laganda, engagemang, drivkraft och 

mångfald. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi arbetar i team och värdesätter social förmåga, god 
laganda, engagemang, drivkraft och mångfald. Goda 

kunskaper i engelska och ett brinnande intresse för 
juridik utgår vi ifrån att du redan har. 

Företagsinterna traditioner 
Fredagsfrukost, AW i vår Bodega varje fredag. 

Gemensam löpträning på lunchen, fotboll, innebandy 
och golf är exempel på idrottsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
För dig som är nyanställd jurist hos oss får du 

möjligheter till snabb professionell utveckling, som 
leder till bred kompetens och ett stort nätverk direkt 

från start. Kommer du direkt från universitetet 
omfattas du av vårt jobbrotationsprogram, vilket ger 

dig goda förutsättningar för att skapa kontaktytor och 
praktisk yrkeserfarenhet av flera rättsområden. 

SETTERWALLS Kontor i

Stockholm
Göteborg 
Malmö 

260
 anställda i Sverige, ca 12 000 globalt

20
nyanställningar per år 

29 000
i ingångslön  
(31 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Sara Rydén
Hemsida:  
www.setterwalls.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik



73 74

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, 

ledaregenskaper, initiativkraft, integritet och ett gott 
omdöme.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Åklagaren   har en central roll i brottsbekämpningen. 

Åklagarens uppgift  är att leda brotts-
utredningar, 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 innebär många 

möten med olika människor

ÅKLAGARMYNDIGHETEN Finns på 

27
orter

1400
 anställda

30-50
nyanställda åklagaraspiranter
per år

32 400
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Emilia Westerlund,  
Personalhandläggare
Hemsida:  
www.aklagare.se

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

– Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor, t.ex. varför 
män niskor begår brott och hur man kan hindra det, så att sam-
hället blir tryggare för alla. Som åklagare har man möjlighet att 
göra något åt det man tidigare bara läste om i tidningen. 

Johan arbetade först med it-frågor, men kände att han i 
stället ville göra något som verkligen kändes viktigt. Nu är han 
åklagare och arbetar bland annat med att utreda grov brottslig-
het. Det han gillar mest med yrket är variationen.

– Ena stunden är man i rätten och träffar alla möjliga män-
niskor, den andra leder man polisen i utredningsarbetet. Man 
får följa speciella händelser på nära håll och ta reda på hur de 
kunde hända. 

Johan Larsson
Kammaråklagare

”Som åklagare arbetar jag 
med något viktigt”



Funderar du på om affärsjuridiken är något för dig? Längtar du  
efter att få omsätta dina teoretiska kunskaper till juridik i praktiken?
Då ska du ansöka till vårt Top Talent-program! 

Kom förbi vår monter så berättar vi mer eller läs mer på maqs.com/karriar.

MAQS TOP TALENT

Ett gediget introduktionsprogram ger dig förut-
sättningar att snabbt kunna ta ett stort ansvar i 
vår verksamhet. Som nyutexaminerad jurist kan 
du till exempel arbeta med prövning av ansök-
ningar från människor som vill bo i Sverige, kom-
ma på besök, söka skydd undan förföljelse eller 
ha svenskt medborgarskap. Du kan också arbeta 

med rättsliga frågor inom förvaltnings- och mig-
rationsrätt samt med frågor inom många andra 
intressanta områden där din juridiska kompetens 
har stor betydelse. Oavsett var du börjar din 
karriär så erbjuder vi dig många möjligheter att 
utvecklas inom vår verksamhet. 

Läs mer om hur det är att jobba på Migrationsverket på www.migrationsverket.se/jobb.

Migrationsverkets verksamhet påverkas av vad som händer i omvärlden. Det är en spännande arbets-
plats där du erbjuds goda utvecklingsmöjligheter och bidrar till att genomföra vårt viktiga uppdrag. 

Migrationsverket  
– en myndighet mitt i världen

Lär känna oss redan nu! Lyssna 
på SetterwallsPodden och ta del 
av livet på en av Sveriges största 
advokatbyråer.

SetterwallsPodden

MÖT DIN FRAMTID!
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Verksamhetsområden
Ackordscentralens primära verksamhetsområde är 

obeståndsjuridik med fokus på 
företagsrekonstruktion och konkursförvaltning. 

Ackordscentralen är den nationellt största 
specialiserade aktören inom nämnda rättsområde. 

Ackordscentralens bolag ägs av den oberoende 
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. 

Rutinerna kring erhållande av konkurs-
förvaltarförordnande varierar nationellt. Enligt 

gällande praxis i Stockholm erhåller en jurist hos 
Ackordscentralen, efter en lämplighetsprövning, 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.

ACKORDSCENTRALEN Kontor i bl.a.

Stockholm
Göteborg 
Malmö  

60
 anställda

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Marie Wiman
Hemsida:  
www.ackordscentralen.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Skattejuridik i form av bl.a. skatteoptimering, 

omstruktureringar, rättsutredningar, internationella 
ärenden, incitamentssystem, besvarande av 
skattefrågor, momsrådgivning, biträde mot 

Skatteverket, deklarationer (preliminära och slutliga), 
generationsskiften. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker en Advice-personlighet - kombinationen 

kundfokus, vinnarskalle, lagkänsla, social kompetens 
och en vilja att ständigt bli bättre.

Företagsinterna traditioner 
Månadsaktiviteter, fredagsöl, spontanfika,

 frukostmöten. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns en utvecklad karriärstege 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 innehåller skatterättsliga utredningar såväl som 

bolagsrelaterade frågor. Arbetet genomförs med kund-
kontakt, kunskapsutbyte med kollegor och kontinuerlig 

återkoppling från delägare. Även som junior jurist får 
du vara med att ta ansvar. Arbetet präglas av gemen-

skap och prestigelöshet med stort kundfokus. 

ADVICE KVARNSTRÖM
WESTIN PERNHOLT

Kontor i

Stockholm 

13
 anställda

1
nyanställning per år 

26 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Jonas Pernholt 
Jonas@advice.se
Hemsida:  
www.advice.se

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Traineetjänst
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Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig 
sammanslutning reglerad i rättegångsbalken. Samfundets 

stadgar fastställs av regeringen. Samfundet har till ändamål 
att till främjande av god rättsvård upprätthålla 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 5 600 ledamöter. Bara den 
som är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. 

Kraven är höga på den som vill bli ledamot av 
Advokatsamfundet – det krävs en omfattande teoretisk och 
praktisk utbildning. Vidare krävs godkänd advokatexamen 

samt att personen bedöms redbar och lämplig att utöva 
advokatyrket.

Advokatsamfundet har tilldelats vissa offentligrättsliga 
uppgifter, framför allt i fråga om den disciplinära 
verksamheten. En advokat är skyldig att följa god 

advokatsed och står under tillsyn av Advokatsamfundets 
disciplinnämnd.

Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i 
Stockholm. Den dagliga verksamheten leds av samfundets 

generalsekreterare som också är chef för kansliet.

SVERIGES 
ADVOKATSAMFUND

Hemsida:  
www.advokatsamfundet.se

Verksamhetsområden
Affärsjuridisk byrå inom bygg- och fastighetsbranschen, 

rankade som en av de absolut främsta inom våra 
verksamhetsområden; 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 

högpresterande organisation. Vi värdesätter även 
meriter utöver juristexamen.

Företagsinterna traditioner 
Resor och olika sociala aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Karriärtrappa och kontinuerlig individuell 

kompetensutveckling. Tidig klientkontakt och 
självständigt arbete, 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 
innehållsrika och dynamiska arbetsdagar. Ingen dag är 

den andra lik och vi har aldrig tråkigt!

ANDERSSON 
GUSTAFSSON 

 ADVOKATBYRÅ

Kontor i

Stockholm  

70
 anställda 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Sofia Jilmefors
08-677 17 43
sofia.jilmefors@advokatag.se
Hemsida:  
www.advokatag.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Affärsjuridik och allmän civilrätt, fastighets-, bygg- och 

konsulträtt, familjerätt, arvsrätt, försäkrings- och 
skadeståndsrätt, brottmål, förvaltnings- och 

migrationsrätt. I stort sett allt utom skatterätt. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Goda juridiska kunskaper, att man är driven och 

målinriktad, har lätt för att skapa förtroende och  god 
social kompetens.

Företagsinterna traditioner 
Julfest, sommarfest, kick off och vinterkonferens med 

skidinslag.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som biträdande jurist hos oss får man tillfälle att prova 

på olika rättsområden, men också att specialisera sig. 
Hos oss har man möjlighet att utvecklas som jurist och 

samtidigt på ett rimligt sätt kombinera advokatyrket 
med ett aktivt familje- eller föreningsliv.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Som nyanställd biträdande jurist får man arbeta i 

ärenden tillsammans med en erfaren advokat med allt 
från rättsutredningar och avtalsskrivning till arbete 

med domstolsprocesser, beroende på i vilken arbets-
grupp man blir placerad. Man får snart eget ansvar och 
direktkontakt med klienter sker dagligen. Ingen dag är 

den andra lik.

APPELLI
Kontor i

Falun  

16
 anställda

1-2
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Leif Hägglund
Hemsida:  
www.appelli.se

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik med fokus på 

M&A, private equity, aktiemarknadsrätt samt  
förvärvsfinansiering.

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

Företagsinterna traditioner 
Gemensam frukost måndagar, byråluncher, årlig 

kick-off, byråresor.

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 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 investmentbolag, som vill diskutera 
en finansieringstransaktion och det utkast till låneavtal 

som ni tagit fram. Men ingen dag är den andra lik!

BAUMGARTEN BYSTRÖM
ROOTH & PARTNERS

Kontor i

Stockholm 

13
 anställda 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Anna Elheim Sylten
Hemsida:  
www.bbrpartners.se

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
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Verksamhetsområden
Bird & Bird är specialiserade på framtidsbranscher 

som IT, telekom, media, life sciences, flyg och energi 
och bland våra klienter finns några av världens mest 

innovativa företag. Inom våra fokusbranscher arbetar vi 
med all typ av affärsjuridik, bl.a. arbetsrätt, immaterial-
rätt, bolagsrätt, skatterätt, processrätt och konkurrens-
rätt.  Rättsområden som finns representerade i Sverige: 
IP, Commercial, Corporate, Tax, Employment, Dispute 

Resolution och Real Estate.  
Branschgrupper som finns representerade i Sverige-

Tech & Comms, Sport Media & Entertainment, 
Energy & Utilities, Aviation, Retail & Consumer och 

Life Sciences

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker dig med goda studieresultat, tingsmeritering 

eller motsvarande arbetslivserfarenhet, gärna 
utlandsstudier 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 branscher vi är inriktade på.

Företagsinterna traditioner 
Afterwork på fredagar, sommarfest, julfest, 

internationell fotbollsturnering en gång om året, årlig 
nordisk kickoff.

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. 

BIRD & BIRD 
ADVOKAT KB

Kontor i bl.a.

Sverige
Danmark
Kina 
Hong Kong
Singapore  

80
 anställda i Sverige, ca 1800 totalt

10
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Anneli Castillio
HR Manager
anneli.castillo@twobirds.com
+46 727 34 97 47 
Hemsida:  
www.twobirds.com/se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Vi har en bred erfarenhet och en djup kännedom inom ett 

flertal olika verksamhetsområden: Arbetsrätt, Bank och 
Finans, EU- och Konkurrensrätt samt Offentlig 

Upphandling, Fastighetsrätt, Finansmarknadsrätt, 
Immaterialrätt, Marknadsrätt och IT-rätt, Privat M&A, 

Private Equity, Publik M&A och Börsrätt och 
Tvistlösning.

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 det gäller 
medarbetaraktiviteter. Vi ställer gärna upp i olika 

sportaktiviteter såsom Vasaloppet och olika löparlopp. Varje 
vecka har vi lunchyoga med yogainstruktör, löpträning i 

grupp med professionella löpartränare, samt möjlighet till 
tennis på Skeppsholmen. Vi har även en stående fredags-AW 

där alla på byrån är välkomna att avsluta arbetsveckan till-
sammans i loungen.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
För att möjliggöra din utveckling tillhandahåller vi de 

verktyg du behöver på vägen. Vi erbjuder ett av marknadens 
bästa karriärsutvecklingspaket som bland annat innebär att 
du får en personlig utvecklingsplan samt löpande feedback.

Vårt interna utbildningsprogram CQ LEAD kan liknas vid 
en intern MBA och följer dig åt under hela tiden hos oss. 

Utbildningen fokuserar på affärsmannaskap, retorik, 
förhandling, ledarskap, och allt annat du behöver för att bli 

en kompetent affärsjuridisk konsult.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En vanlig arbetsdag på Cederquist ser olika ut beroende på 

vilket verksamhetsområde man arbetar inom. Enligt många 
av våra jurister så finns det inga “typiska dagar”. Ena veckan 

kan man exempelvis arbeta med ett avtalspaket och nästa 
vecka arbetar man med ett due diligence-projekt, granskar 

avtal eller projektleder arbetet.

CEDERQUIST Kontor i

Stockholm 

145
anställda

15
nyanställningar per år 
 

28 000-
32 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Deirde Net
08-522 066 57
deirde.net@cederquist.se
Hemsida:  
www.cederquist.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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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 

.
Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering

Vi söker skarpa juriststudenter som har ett intresse för 
individens fri- och rättigheter och vill jämna ut oddsen 

mellan enskilda människor och stat eller kommun. Man 
ska ha läst minst sex terminer för att bli aktuell för vårt 

studentprogram, men studenter från alla terminer är 
välkomna att komma på studiebesök eller på annat sätt 

ta kontakt med oss.

Företagsinterna traditioner 
Varje år anordnar Centrum för rättvisa ett fri- och 

rättighetsinternat för ett 30-tal juriststudenter från 
hela landet. Under fyra augustidagar får studenterna 
diskutera 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.

CENTRUM FÖR RÄTTVISA Kontor i

Stockholm 

5
anställda

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.centrumforrattvisa.se

Sommarnotarie
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Verksamhetsområden
Affärsjuridik och tvistlösning med särskilt fokus på 
immaterialrätt 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 

medarbetare som handleder och deltar i både extern 
och intern vidareutbildning utifrån individuella behov 

och intressen. Den som är intresserad av våra fokus-
områden får möjlighet att arbeta med några av landets 

ledande experter. 

DANOWSKY & PARTNERS Kontor i

Stockholm 

22
anställda

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Ann Nilsson
ann.nilsson@danowsky.se
0855567700
Hemsida:  
www.danowsky.se

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
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Advokatfirman Defens

Verksamhetsområden
Advokatfirman Defens arbetar med särskild inriktning 

mot brottmål, men vi är även inriktade på 
allmän praktik, såsom familjerätt, socialrätt, 

migrationsrätt och civilrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Utöver goda betyg från juristprogrammet samt  

färdighet att uttrycka sig väl i tal och skrift så  
värdesätter vi sökandens personlighet och sociala 

förmåga. 

Företagsinterna traditioner 
Julmiddag, sommarmiddag, månadsmöte med middag, 

samt olika resor.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Erfarenhet från erkända advokater på advokatbyrån, 

samt kurser inom brottmål och allmän praktik.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Arbetsdagarna varierar väldigt mycket. Allt från 

polisförhör, huvudförhandlingar, klientmöten samt 
kontakt med polis och åklagare. 

 
Advokatfirman Defens erbjuder studenter från 

juristprogrammet möjligheten att förena uppsats-
skrivandet med praktik under 10 veckor. Under 

praktikperioden får praktikanten bistå byråns 
advokater och biträdande jurister i den dagliga 

verksamheten med exempelvis rättsutredningar, 
inlagor till domstolar osv. Praktikanten kommer även 

att få följa med advokaterna och de biträdande 
juristerna på domstolsförhandlingar. Advokatfirman 
Defens arbetar med särskild inriktning mot brottmål 

varför det framför allt är intressant med uppsatsämnen 
inom straff- eller processrätt. Praktiken är oavlönad. 

ADVOKATFIRMAN  
DEFENS  

Kontor i

Stockholm 

9
anställda

1
nyanställningar/år 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Harri Keränen
Hemsida:  
www.defens.se

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
DLA Piper är Sveriges största globala advokatbyrå med 

kontor i över 30 länder i Amerika, Europa, 
Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien. Vi erbjuder 

specialistkompetens inom alla delar av affärsjuridiken. 
Vi strävar efter att bli den ledande globala 

affärsjuridiska advokatbyrån genom att leverera hög 
kvalitet och skapa mervärde för våra klienter.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker engagerade medarbetare med ett starkt driv 
och intresse för våra klienters affärer och som vill ar-

beta med affärsjuridik i både nationella och internatio-
nella projekt. Förutom mycket goda juridiska kunska-
per kräver arbetet att du är analytisk, prestigelös och 

lösningsorienterad. Då vi är en global byrå är det viktigt 
att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig på 

engelska i tal och skrift.
 

Företagsinterna traditioner 
För oss är det mycket viktigt att våra medarbetare trivs! 
Vi anordnar därför flera sociala aktiviteter t.ex. en årlig 
byråkonferens, sensommarfest, after work. Vi sponsrar 
varje år olika idrottsaktiviteter t.ex. innebandy, golftäv-

lingar, fotbollsturnering. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På DLA Piper satsar vi på kompetensutveckling genom 
mentorskap, utvecklingsplaner och utbildning. För att 

utvecklas i rollen som konsult arbetar du som jurist 
nära våra seniora jurister och delägare, träffar tidigt 

klienter och får ta ett stort eget ansvar.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
På DLA Nordic ser arbetsdagarna olika ut. Kom gärna 

till vår monter så berättar vi mer!
Eftermiddag: Klientsamtal, fråga om bankgarantier 

från kollega, rapportera dagens tider.

DLA PIPER Kontor i över  

30 
länder

150
 anställda i Stockholm

5-10
nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Linda Wärn, HR Coordinator
Hemsida:  
www.dlapiper.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Tillsyn och prövning, regelutveckling och 

kundinformation.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Med den nyckelroll vi har i utvecklingen av framtidens 

energimarknader är vi intresserade av ambitiösa och 
utvecklingsorienterade människor med intresse för 
energimarknadsfrågor. Vi söker främst akademiker 

inom juridik, ekonomi, ingenjörsvetenskap och andra 
samhällsvetenskapliga utbildningar.

Företagsinterna traditioner 
Fikaforum, jul- och sommaravslutning.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har en modell för karriärvägar i organisationen. 
Utvecklingsstegen i karriärtrappan är kopplad till 

yrkesmässig kompetens. Samtal om den egna 
utvecklingen sker i medarbetarsamtalet.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Då medarbetarna på Ei är alltifrån nyexaminerade till 

seniora experter med olika yrkesbakgrunder ser en van-
lig arbetsdag olika ut beroende på din roll. Som jurist 
på Ei kan du arbeta med till exempel handläggning av 

koncessionsärenden, miljörättsliga bedömningar, rätts-
utredningar inom energiområdet samt juridiskt stöd till 
verksamheten. Varje vecka är det även någon på Ei som 

är i Europa för att utveckla framtidens regelverk.

ENERGIMARKNADS-
INSPEKTIONEN

Kontor i

Eskilstuna 
Stockholm 

105
anställda

5-10
nyanställningar per år 

25 000
i ingångslön för nyexaminerade jurister 
utan yrkeslivserfarenhet 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Jonas Lindblom 
jonas.lindblom@ei.se  
eller 
student@ei.se 
016-16 25 57
Hemsida: 
www.ei.se
www.ei.se/student

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Affärsjuridik: bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt etc. 

Skatterätt: företagsbeskattning, personbeskattning, 
moms, transaktioner, internprissättning (TP),  

internationell företagsbeskattning
- Övrigt: immigrationsrätt. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Engagemang, driv, ödmjukhet, social kompetens, 

professionalism.

Företagsinterna traditioner 
Fredagspub varannan vecka & fredagsfika. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Stora. Kurser och utbildningar, utpräglad  

karriärstrappa med tydlig målsättning. Finns 
möjligheter att jobba på andra EY kontor utomlands.  

EY Kontor i bl.a.

Stockholm 
Göteborg 
Malmö
Umeå
Karlstad

2500
 anställda i Sverige, ca 220 000 globalt

30
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Puja Karimzadeh
08 520 590 00  
Puja.Karimzadeh@se.ey.com 
Hemsida:  
www.ey.com/SE/sv/home

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Case-tävling - första pris är 
en anställning
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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 
svenska, 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

 rättssystem.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Större delen av dagen ägnas åt självständig 

översättning med dithörande språkliga och juridiska 
efterforskningar. Samtidigt pågår olika projekt för att i 

grupp exempelvis utarbeta enhetlig juridisk terminologi 
utifrån flera språk. Våra frilansmedarbetare arbetar 
under flexiblare arbetsformer och i vårt arbete ingår 

även kontakter med dem.  

För frilanskontrakt: FreeSV.FreeSV@curia.europa.eu. 
För vikariat: tradSV.recruitment@curia.europa.eu. 

EUROPEISKA  UNIONENS
DOMSTOL

Kontor i

Luxemburg

25
 anställda juristlingvister 

5600
euro i ingångslön  

VI ERBJUDER 

Kontaktpersoner:
Annie Alsterholm 
annie.alsterholm@curia.europa.eu  
Erik Eklöf 
erik.eklöf@curia.europa.eu 
Hemsida:
www.curia.europa.com

Rekrytering efter examen

Verksamhetsområden
Familjerätt, förvaltningsrätt och migrationsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Genuint intresse för familjerätt. Klientorienterade 

jurister med målsättningen att överträffa klientens 
förväntningar. Förmåga att hantera många och 

varierande arbetsuppgifter. Jurister som bidrar till 
gruppen och företaget i stort utöver de egna ärendena. 

God affärsmässighet.

Företagsinterna traditioner 
Varierar från kontor till kontor inom företaget utöver 

företags- och koncerngemensamma event.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Sedan den 1 april 2016 finns ett nytt karriärprogram 

inom företaget med tydliga steg från biträdande jurist 
till seniorjurist samt ett tillhörande lojalitetsprogram 

innefattande ytterligare förmåner vad gäller 
löneutveckling, kompetensutveckling m.m.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Ingen arbetsdag är den andra lik – kom förbi vår 

monter så berättar vi gärna mer.

FAMILJENS JURIST Kontor i

Hela Sverige

230
 anställda

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Anna Pettersson
08- 709 83 52
anna.pettersson@familjensjurist.se
Hemsida:  
www.familjensjurist.se

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Regelefterlevnad (Compliance), intern styrning och 

kontroll, riskhantering mm. inom den 
finansiella sektorn. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Utöver akademiska meriter ska man vara utåtriktad och 

nyfiken med ett genuint intresse för, och gärna 
erfarenhet av, den finansiella sektorn. Vi lägger stor vikt 

vid personlighet och faktorer som integritet, 
ödmjukhet, engagemang och samarbetsförmåga.

Företagsinterna traditioner 
Vi har gemensamma månadsmöten, träning med PT två 

gånger i veckan, vi deltar i Vasastafetten, 
Bellmanstafetten mm. Frekventa träffar after work 
finns också liksom lunch- och frukosttillfällen med 

kortare föreläsningar. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
De sex första månaderna av anställningen ingår man i 

FCG:s Associateprogram.  Här introduceras man till 
olika ämnen och metoder som är grundläggande när 

man verkar som konsult inom den finansiella sektorn.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Som junior konsult arbetar man brett tillsammans med 
en eller flera seniora konsulter med olika kunduppdrag 

och uppgifter, varpå vardagen är varierande och lärorik.  

FCG Kontor i 

Stockholm 
Oslo
Köpenhamn

100
 anställda 

10-15
nyanställningar per år 

32 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Cecilia Lindhe Nadjalin
0766-351931
cecilia.nadjalin@fcg.se
Matilda Rosenquist
0766-309125
matilda.rosenquist@fcg.se
Hemsida:  
www.fcg.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Socialförsäkringsjuridik, skadeståndsrätt,  förvaltnings-

rätt, IT-rätt, persondataskydd, offentlighet och 
sekretess, 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 

enhetsvisa teambuildingdagar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns goda möjligheter att över tid arbeta med 

samtliga typer av frågor inom avdelningens 
ansvarsområden. Medarbetare kan också söka 

chefstjänster inom Rättsavdelningen 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
En procesförares beskrivning: Den fria och varierande 

arbetsdagen kan börja med att skriva ett yttrande till 
förvaltningsrätten rörande en våra många förmåner för 

att sedan fortsätta med att fatta ett beslut i ett ärende 
om skadestånd. Efter lunch med kollegorna är det möte 

i ett av våra team där överklagandefrågor diskuteras. 
Dagen avrundas med funderingar tillsammans med en 

kollega om ett tvistemål i allmän domstol.

FÖRSÄKRINGSKASSAN
RÄTTSAVDELNINGEN

Kontor i 

Stockholm
Göteborg
Malmö
Sundsvall

90
 anställda 

4-5
nyanställningar per år 

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

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

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Vi erbjuder tjänster inom alla affärsjuridiska områden 

men med särskild spetskompetens inom fastighetsrätt, 
entreprenad- och konsulträtt, energi, mark- och miljörätt, 

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 arbeta 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 yrkes-
roller såsom kollegor, klienter, motparter och domstolar.

Företagsinterna traditioner 
Vi har personalaktiviteter inom sport och kultur, 

interna 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 

nyanställd så får du en individuell utvecklingsplan. 
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 

annan ort i Sverige, eller arbete på kontoret med 
kontakter 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.

FOYEN ADVOKATFIRMA Kontor i 

Stockholm 
Malmö
Göteborg
Falun

80
 anställda  

Marknadsmässig
ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Hanna Karlström
Hemsida:  
www.foyen.se

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Vi jobbar med allt! Nästan. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi värdesätter ansvarstagande, engagerade och kreativa 

individer med intresse för verksamheten. Vi 
eftersträvar att erbjuda spännande och utmanade 

arbetsuppgifter samt möjligheter till utbildning.

Företagsinterna traditioner 
Det händer massor under ett år på Glimstedt! Förut-

om alla lokala events, konferenser, frukostar, aw:s, 
kick offer så har vi varje år Glimstedtdagarna, minst 

två gemensamma utbildningar och träffar för de olika 
grupperna man kan engagera sig i. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi anordnar två byråkurser per år, Biträdandegruppen 

har årligen ett inspirations- och kompetensutbyte. 
Alla går advokatsamfundets obligatoriska kurser och 

kompetensutveckling sker även på alla kontor och 
individuellt.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Det varierar från dag till dag! Som nyanställd får man 
tidigt ta ett stort ansvar och vara delaktig i flera olika 

ärenden. Det rör sig om allt från olika 
rättsutredningar till att skriva PM och skissa på olika 

ansökningar, granska dokument och skriva avtal. 
Kommunicera med klienter och delta på möten eller 

olika events för att representera Glimstedt.

ADVOKATFIRMAN
GLIMSTEDT

14
kontor i Sverige 
och 3 i Baltikum

260
 anställda 

20
nyanställningar per år  

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.glimstedt.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
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Verksamhetsområden
Vi bedriver affärsjuridik och är experter inom våra 

områden; Företagsförvärv, Bank & Finans, IP/TMT, 
Tvisterätt, EU och Konkurrensrätt, Offentlig 

upphandling samt General Corporate.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
De egenskaper vi söker vid nyrekrytering är någon som 
är social med positiv inställning samt har ett starkt driv 

att uppnå de bästa resultaten. Vi söker personer som 
sporras av att hitta lösningar och leverera ett 

högkvalitativt resultat. Då vi strävar efter att vara bäst 
inom vårt område vill vi också ha de bästa juristerna 
och lägger stor vikt vid egenskaper som noggrannhet 

och hög personlig integritet

Företagsinterna traditioner 
På fredagar brukar vi träffas i vår pub och ta en öl eller 

bara umgås. Utöver det värdesätter vi sociala aktiviteter 
så som konferensresor, sportaktiviteter och fester.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi arbetar kontinuerligt med ledarskap, feedback och 

kommunikation. Återkoppling och kunskapsutbyte 
leder dig vidare i din professionella utveckling och 

karriär. De första åren hos oss jobbar du brett inom alla 
våra fokusområden, innan du väljer inriktning. Våra 
utbildnings- och rotationsprogram hjälper dig att nå 

din fulla potential. Alla nya jurister får även gå 
engelskalektioner för att vässa det juridiska språket.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En arbetsdag på Hammarskiöld & Co är aldrig den 

andra lik. Det är mix av klientkontakt, avtalsskrivning, 
avstämningar, research och mycket mer. Alla 

hjälper alla med det som behövs och dörrarna står alltid 
öppna. Vi gör det som krävs för dagen och det är en 

väldigt trevlig stämning med högt till tak. Vissa dagar 
är hektiska och vissa är lite lugnare. Ifall vi är flera som 
jobbar sent brukar vi samla ihop oss för att äta middag 

tillsammans.

HAMMARSKIÖLD & CO Kontor i 

Stockholm

50
 anställda 

5
nyanställningar per år 

30 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Sandra Hein Kaznova 
+46-8-578 450 00
Sandra.hein-kaznova@hammarskiold.se
Hemsida:  
www.hammarskiold.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineeprogram

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 kli-
enterna. 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 aktivite-

ter som ökar sammanhållningen. Vi uppmuntrar och 
ersätter friskvårdsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vårt mål är att varje medarbetare ska ges möjlighet att 
uppnå sin fulla potential. Detta gör vi genom kvalifice-
rade arbetsuppgifter och intern- och extern utbildning. 

Hos oss kommer du snabbt att få klientkontakt och vårt 
gemensamma mål är att göra dig till delägare.

HELLSTRÖM Kontor i 

Stockholm

40
 anställda 

1-2
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön 

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen



99 100

hhhhhhhhhhhhhholmgrenhanss
o

n

ADVOKATBYRÅ AB

Verksamhetsområden
Mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, 

immaterialrätt och EU- och konkurrensrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi har höga ambitioner att göra skillnad i den 
traditionella advokatbranschen med fokus på 

medarbetare och en bra arbetsmiljö. Vi söker duktiga 
jurister som brinner för juridik och som delar våra

 värderingar och sätter därför högt värde även på 
medarbetares sociala förmåga. 

Företagsinterna traditioner 
Dagligt trekaffe ofta med hembakat, torsdagsklubbar 

med olika aktiviteter, kick offer och gemensam frukost i 
samband med vårt veckovisa måndagsmöte.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi driver byrån som ett vanligt konsultbolag. Hos oss 

blir Du därför inte delägare utan Du arbetar som expert 
inom Ditt specialområde eller som chef för något av 

våra affärsområden.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Inom affärsområdet fastighets- samt mark- och 

miljörätt hanterar vi all miljö- och fastighetsjuridik. 
Dagen kan omfatta arbete med tillståndsärenden, 

bygglovsfrågor och komplicerade fastighetsbildnings-
frågor. Inom affärsområdet IT-, immaterialrätt samt 

EU- och konkurrensrätt kan dagen innehålla 
granskning av alla slags avtal, upphovsrätt och 

personlig integritet samt frågor om offentlig 
upphandling. Du får då granska och upprätta avtal, 

granska förfrågningsunderlag, hantera 
registreringar och frågor kring varumärken och 

upphovsrätt. m m. Vi processar dessutom inom våra 
specialistområden, vilket innebär upprättande av 

inlagor, sammanträden och syn vid domstolen. Vi har 
nära kontakt med våra klienter och Du får tidigt som ny 

på jobbet vara med vid klientmöten och ha 
direktkontakt med klienter. 

HOLMGRENHANSSON
Kontor i

Stockholm

10
anställda 
1-2
nyanställningar per år 

Individuell 
lönesättning 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Anette Hansson Ahl
Hemsida:  
www.holmgrenhansson.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

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. 

HYRESGÄSTFÖRENINGEN Kontor i bl.a.

Stockholm
Uppsala
Göteborg

800 
anställda 

50
nyanställningar per år 

26 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Alexander Kuzmicki
Hemsida:  
www.hyresgastforeningen.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
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Verksamhetsområden
Allmän affärsjuridik, IT-rätt, Immaterialrätt, Bolagsrätt, 
Kommersiell avtalsrätt, Processrätt, Tvist, Skatterätt och 

Arbetsrätt. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vinnarskallar som vill vara med och påverka i en 

konservativ 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, 

flertalet fester samt en gemensam årlig resa. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Antagligen förväntas ett svar likt ”vi erbjuder vidare-

utbildning 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
En typisk arbetsdag inleds med att man kommer in på 

kontoret och tar en kaffe samtidigt som man uppdaterar sig 
på vad som har hänt i inkorgen. Därefter ägnas förmiddagen 

vanligtvis åt något mer renodlat juridiskt arbete, såsom att 
upprätta ett aktieägaravtal eller göra en förväxlingsrisk-

undersökning inför en varumärkesansökan. Vid lunchtid 
samlas vanligtvis kollegorna för en gemensam lunch. Efter-

middagen kan inledas med ett kundmöte där man träffar en 
entreprenör som behöver rådgivning inför en stundande 
kapitalanskaffning. Därefter väntar en eftermiddagsfika 
varefter man återupptar avtalsskrivandet under ett par 

timmar för att sedan avsluta arbetsdagen. Dock bör 
framhållas att ingen arbetsdag är den andra lik.

JANSSON & NORIN
Kontor i

Stockholm
Göteborg

18 
anställda 

4-6
nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER

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

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Verksamhetsområden
Grundutbildning, forskarutbildning och forskning. 

Behovet av disputerade jurister bedöms fortsätta och 
att öka, och fakultetens målsättning är att kunna 

fortsätta anta ett större antal både extern- och 
fakultetsfinansierade doktorander 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.

Företagsinterna traditioner 
Frukostmöte en gång/mån för alla i personalen. 

Gemensamma kick-offer och personalträffar. After 
works och liknande inom olika personalkategorier.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns mycket goda möjligheter för nyutexaminera-
de 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,

 internationella organisationer, departement och 
myndigheter.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Mycket varierande.

JURIDISKA 
INSTITUTIONEN

Finns i

Uppsala

190 
anställda 

10-12
nyanställningar per år 

25 000
i ingångslön för doktorand 
(18 500 kr för amanuens,
31 400 för visstidsanställd
lärare och adjunkt) 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Maria Cicilaki, forskningsadministratör
maria.cicilaki@jur.uu.se
018 471 20 54
Hemsida:  
www.jur.uu.se

Extrajobb
Rekrytering efter examen
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Vi kan kärlek, död och pengar.

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 
Vi ordnar återkommande kick-offer och andra företags-

gemensamma event för samverkan och utbyte mellan 
kontoren.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har ett praktikantprogram med anställning som mål. 
De som anställs hos oss får genomgå ett gediget utbild-

ningsprogram som bland annat innehåller familjerätt 
och fastighetsrätt men även utbildningar med fokus på 

kundbearbetning och försäljning. Hos oss finns även 
möjlighet till delägarskap och att driva sitt eget företag 

inom franchiseverksamheten.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Det kan se väldigt olika ut. Kom gärna förbi vår monter 

så berättar vi mer!

JURISTBYRÅN Kontor i

Hela Sverige

156 
anställda 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Maria Frej
maria.frej@juristbyran.se
Hanna Julin 
hanna.julin@juristbyran.se
Hemsida:  
www.juristbyran.com

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

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, 
frukostseminarier och idrottsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Alla medarbetare hos oss har en performance manager 

med uppgift att guida sin adept i dennes 
karriärutveckling. För oss är det viktigt att våra 

medarbetare ständigt utvecklas, därför anordnar 
KPMGs nätverk löpande utbildningar 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 morgo-
nen ändras snart på grund av en ny spännande fråga 

som behöver levereras innan 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 

rådgivning i samband med företagsöverlåtelser.

K PM G 60
kontor i Sverige 
Finns i 155 länder

1 700
 anställda i Sverige, ca 174 000 globalt

150
nyanställningar per år 

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

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

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Som jurist kan man jobba inom Betalnings-

föreläggande, Verkställighet, Skuldsanering, 
Konkurstillsyn och på huvudkontorets kansli.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Juristexamen.

KRONOFOGDEN 38
kontor i Sverige

2 241
 anställda 

120
nyanställningar per år 

31 000-
33 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.kronofogden.se

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
En jurist kan arbeta inom: Fastighetsinskrivning, 

Fastighetsbildning och Geodata. Det råder stor brist på 
förrättningslantmätare.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker förmåga att föra dialog, att arbeta självständigt 

och fatta beslut samt att samarbeta i team. 

Företagsinterna traditioner 
Frukost, afterwork, sport- och kulturaktiviteter. Det 

varierar mellan kontoren.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Karriärtrappa för förrättningslantmätare: Beredande, 

Beslutande, Specialist och Senior.
Enheten för fastighetsbildningsstöd: skriver remissvar, 

handledningar, yttranden till domstol, håller kurser och 
deltar i utredningar kring ny lagstiftning.

 Internationellt arbete.
 Doktorera inom fastighetsrätt.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
En vanlig dag för en förrättningslantmätare som jobbar 

med fastighetsjuridik innehåller: problemlösning, 
kundkontakter och juridiska utredningar. Du provar 

om sökta åtgärder är möjliga att genomföra enligt lag-
stiftningen och fattar beslut i förrättningar.

LANTMÄTERIET Finns på 

50
orter i Sverige

2 000
 anställda 

150
nyanställningar per år 

24 500-
29 000
i ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Annelie Hörberg
072 508 75 73
Hemsida:  
www.lantmateriet.se/sv/
om-Lantmateriet/Jobb-och-framtid/

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Juridisk rådgivning över nätet

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Juriststudenter med god förmåga att omsätta juridiska 

kunskaper till praktiska tjänster 

Företagsinterna traditioner 
Månadsvis event hos Advokatbyråer, företag och 

myndigheter. AW med jämna mellanrum och andra 
sociala tillställningar 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Mycket goda, en del av Lawlines affärsidé. 

LAWLINE Kontor i bl.a.

Stockholm
Uppsala
Göteborg

50 
anställda och 100 rådgivare

20-30
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Fredrik Norberg 
070-826 67 12
fredrik.norberg@lawline.se
Hemsida:  
www.lawline.se

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Ideella uppdrag

Typsnitt:  Calisto MT Regular

Färgkoder från Illustrator:

CMYK: 0, 55, 100, 0  -  (Trumatch 8-a)  

CMYK: 0, 100, 100, 0  -  (Trumatch 6-a) 

CMYK: 0, 100, 100, 36  -  (Trumatch 6-a6) 

# FF7300 

# FF0000

# A30000

Webfärger:

Verksamhetsområden
Lebenberg Advokatbyrå är en av landets ledande 

advokatbyråer 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 
juridiska 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.

LEBENBERG  
ADVOKATBYRÅ

Kontor i

Stockholm

16 
anställda och 100 rådgivare

1
nyanställningar per år 

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.lebenberg.se

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
M&A Corporate, M&A Real Estate, Banking & Finance, 

Dispute Resolution, Tax.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker medarbetare som vill arbeta med affärsjuridik 

i både internationella och nationella projekt. Viktiga 
egenskaper är drivkraft och goda språkkunskaper i 

framförallt engelska.

Företagsinterna traditioner 
Fredagsfrukost, after works, globala retreats och 

sommarretreat.

Möjligheter för karriär- och 
kompetensutveckling

På Linklaters har du en brant utvecklingskurva med 
gedigen kompetensutveckling i form av globala och 

lokala kurser som följer dig hela vägen under din 
karriär. Handledare och teambaserat arbete bidrar till 

dina ökade erfarenheter och utveckling i det dagliga 
arbetet.

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 kommersiella 

och ekonomiska överväganden. Du arbetar stundtals 
självständigt men ofta tillsammans med kollegor från 

andra arbetsgrupper, både lokalt och globalt.

LINKLATERS
4800
 anställda globalt

10-15
nyanställningar per år 
i Stockholm

32 000
ingångslön för Junior Associates 
(34 000 kr vid tingsmeritering 
eller dubbelexamen i ekonomi)

 VI ERBJUDER

29 

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

kontor i 20 länder

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Vi hjälper privatpersoner och företag med allt som har 

med en trygg och enkel vardagsekonomi att göra – 
bank, försäkring och fastighetsförmedling. 

Länsförsäkringsgruppen är 23 självständiga, kundägda 
bolag, utspridda över hela Sverige. Då varje bolag 

agerar på sin hemmaplan, är vi nära våra kunder och 
delar deras verklighet. Som jurist hos oss kan du bl a 

arbeta som skadereglerare inom ansvarsskador, 
rättsskydd och regresser.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Länsförsäkringar Uppsalas kärnvärden är affärsmässig, 
handlingskraftig och engagerad vilket ska prägla allt vi 

gör. Därför är de också de grundläggande egenskaper vi 
söker hos dig.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Med vår bredd inom bank, försäkring och 

fastighetsförmedling kan vi erbjuda våra medarbetare 
goda utvecklingsmöjligheter. Du kan utvecklas i din 

befintliga roll eller i en ny genom att ”byta jobb på job-
bet”.  Är du intresserad av extrajobb som rättsskydds-

handläggare? Kom förbi vår monter så berättar vi mer!

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
UPPSALA

Kontor i 

Uppsala
Enköping
Tierp
Östhammar

180 
anställda 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Emma Nordkvist 
emma.nordkvist@lansforsakringar.se
Hemsida:  
www.lansforsakringar.se/uppsala

Extrajobb
Rekrytering efter examen
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Verksamhetsområden
Patent, varumärke, design och upphovsrätt

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

samarbetsförmåga 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har ett väl utarbetat program med möjligheter till 

karriär- och kompetensutveckling.

PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET

Kontor i 

Stockholm
Söderhamn

350 
anställda

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Theresia Lasu Waleij, HR-specialist
theresia.lasu.waleij@prv.se
Hemsida:  
www.prv.se

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Verksamhetsområden
Skatt och affärsrådgivning (nationell och internationell 

individ- och företagsbeskattning, M&A, moms, TP, 
ägarbeskattning, avtals- och bolagsrätt m.m.)

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
 Vi söker personer som drivs av ett personligt 

ansvarstagande och har viljan att utvecklas och 
utmanas. Vi efterfrågar medarbetare som är nyfikna, 

initiativtagande, lösningsorienterade och vill 
utforska gränserna.

Företagsinterna traditioner 
Fredagspubar, frukostseminarier, sociala evenemang, 

konferenser samt hälsofrämjande aktiviteter som 
exempelvis gemensam löpträning, yoga och lagidrott. 

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Våra medarbetare är vår främsta resurs och vi 

engagerar oss därför mycket i att ge dig som anställd 
kompetensutveckling och möjlighet att göra 

internationell karriär. Vi tror att aktiv coachning och 
genom att arbeta med några av landets vassaste 

specialister inom respektive område skapar en god 
plattform för att göra detta möjligt för dig. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Hos oss kan du förvänta dig en spännande och 

tempofylld arbetsdag. En vanlig arbetsdag landar vi på 
kontoret på morgonen och går igenom dagens mail, 

dagen fortlöper med kundmöten, vi besvarar 
kundfrågor, gör skatteutredningar, har möte med 

branschteamet på kontoret och umgås med våra härliga 
kollegor förstås.

PwC Finns på 

100
orter i Sverige

300
 anställda på skatteavdelningen

40
nyanställningar per år

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Martin Naeslund 
martin.naeslund@se.pwc.com
Veronica Björklund 
veronica.bjoerklund@se.pwc.com
Hemsida:  
www.pwc.se/student

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Fastighetstransaktioner, kommersiell fastighets- och 

hyresrätt, M&A och bolagsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Real Advokatbyrå söker alltid nya talangfulla biträdan-
de jurister! Vi söker personer med mycket goda betyg, 
ett intresse för fastighets- och bolagsrelaterad juridik 

och som tycker att transaktioner verkar intressanta. 
Vi önskar kandidater som har ett konsultativt sätt och 

drivs av att genomföra affärer för klientens räkning. 

Företagsinterna traditioner 
Fredagsfrukost, fredagsöl, höstkonferens och 

sommarfest.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi erbjuder såväl intern som extern utbildning inom 

sådana rättsområden som är relevanta för vår 
verksamhet.

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Ingen dag är den andra lik på Real Advokatbyrå. Hos 

oss får du ett roligt och utvecklande arbete i högt tem-
po. Det är högt i tak, god stämning och byrån präglas 
hög kvalitet i allt vi gör. Som biträdande jurist får du 

ofta arbeta i team med spännande och välrenommerade 
klienter och du kommer snabbt att få ta mycket eget 

ansvar och utvecklas i din yrkesroll. 

REAL ADVOKATBYRÅ Kontor i 

Stockholm

9 
anställda 

3-4
nyanställningar per år 

29 000
i ingångslön  
(31 000 kr för tingsnoterade) 

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.realadvokatbyra.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen

Verksamhetsområden
Statlig myndighet med uppdraget att vara ett stöd för 

regeringen i dess arbete med att styra Sverige och för-
verkliga sin politik. På de olika departementen hanteras 

alla typer av samhällsfrågor. Hos oss får du jobba med 
framtidens juridik.

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 
hög integritet samt ha fokus på problemlösning och le-

verans. Du är bekväm med att arbeta självständigt såväl 
som tillsammans 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 kompe-
tensutveckling. Regeringskansliet är en stor organisa-
tion 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 varierar beroende 
på roll. Gå gärna in och läs medarbetarberättelser på 

webbplatsen, och besök oss i vår monter.

REGERINGSKANSLIET Finns i 

Stockholm
och har ambassader och representationer
 i ett hundratal länder

4500
 anställda varav 600 arbetar utomlands

120
nyanställda jurister per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Gabriella Uddenberg
gabriella.uddenberg@regerings-
kansliet.se
Hemsida:  
www.regeringen.se

Uppsatspraktik
Traineetjänst
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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 
arbeta 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 

inriktning 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 

skatteområdet, en stor del av arbetet består i att träffa 
klienter, arbeta i projekt och göra rättsutredningar.

SKEPPSBRON 
SKATT

Kontor i 

Stockholm
Malmö

45 
anställda 

4-6
nyanställningar per år 

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

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

Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom 
statlig verksamhet med 90 000 medlemmar. Våra 

medlemmar arbetar inom statliga myndigheter och verk, 
bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och 

statligt finansierade stiftelser. Som Sveriges enda 
fackförbund som uteslutande organiserar statligt anställda 

har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta inom just 
statlig verksamhet. Vi är övertygade om att alla anställda 

tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället 
för att dela upp sig i olika yrkesförbund.

FACKFÖRBUNDET  ST
Kontor i 

Stockholm
Göteborg
Malmö
Umeå

93 500 
medlemmar 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
student@st.org
Hemsida:  
www.st.org

Fackförbundet ST är experter 
på karriärmöjligheterna för 
studenter inom statlig sektor 
och hjälper dig att hitta ditt 
drömjobb och få koll på arbets-
villkoren. Med ett student-
medlemskap får du CV-
granskning, karriärcoachning, 
stipendier, rabatter på allt från 
försäkringar till tidningen Lag & 
Avtal samt att du blir inbjuden 
till utvecklande karriär-
föreläsningar och spännande 
studiebesök. Medlemskapet 
kostar bara 100 kr och räcker 
hela studietiden!
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Komplett skatterådgivning

Verksamhetsområden
Svensk och internationell företagsbeskattning samt 

indirekt 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 
lunchseminarier med externa föreläsare och interna 

gruppluncher 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 deltar på kundmöten.

SVALNER
Kontor i 

Stockholm
Malmö

35 
anställda

2
nyanställningar per år  

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.svalner.se

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Verksamhetsområden
Time är en advokatbyrå som är specialiserad inom 

IT och media. Våra verksamhetsområden är främst 
Outsourcing, Intellectual Property, Corporate and 

commercial, Public procurement, IT and technology, 
Data privacy, Dispute resolution.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker jurister som är intresserade av våra nisch-

områden. 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 
Måndagslunch, kick-offer, afterwork, löpträning, 

mingel och konferensresor.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker främst i det dagliga 

klientarbetet, 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 

biträdande jurist kan du samma dag skriva ett avtalsut-
kast, delta i ett klientmöte och upprätta en stämnings-

ansökan.

TIME ADVOKATBYRÅ KB Kontor i 

Stockholm

14 
anställda

1-2
nyanställningar per år 

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

Hemsida:  
www.timelaw.com

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
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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 

Trafikverket och med externa parter. Du ska vara 
drivande, ha helhetssyn och vara öppen för alternativa 

lösningar.

Företagsinterna traditioner 
Trafikverket har en aktiv fritidsförening och 

friskvårdspeng.

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.

TRAFIKVERKET Huvudkontor i 

Borlänge

35 
anställda jurister

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Anders Ljungberg, 
avdelningschef Juridik
010-123 63 42
anders.ljungberg@trafikverket.se
Hemsida:  
www.trafikverket.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Verksamhetsområden
Affärsjuridik. Huvudområden: M&A, Bank & Finans, 
Kapitalmarknad. Kompletterande områden: Energi, 

Tvistelösning, Fastighetsrätt, Rekonstruktion och Obe-
stånd, Arbetsrätt samt Allmän bolags- och avtalsrätt.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker utåtriktade och engagerade personer med för-
måga 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 transaktions-
juridik, ofta med internationella inslag. Vi arbetar i 

princip alltid i team bestående av två eller flera jurister. 
Nyutexaminerade jurister får på så sätt möjlighet att 

prova på att arbeta med olika rättsområden och får 
tidigt klientkontakt. De biträdande juristerna har även 
en aktiv roll i byråns utveckling och sociala aktiviteter.

TÖRNGREN MAGNELL
Kontor i 

Stockholm

47 
anställda 

4-6
nyanställningar per år 

Marknadsmässig
ingångslön  

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Lisa Tarby
Cecilia Bergman
Hemsida:  
www.torngrenmagnell.com

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
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Verksamhetsområden
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå är en affärsjuridisk 

fullservicebyrå, där vi delat upp arbetet i verksamhets-
områdena Kapitalmarknad, Corporate & Enterprise, 

Företagsförvärv, Kredit och obestånd och Upphandling. 

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering
Vi söker folk med ett stort intresse för juridisk problem-

lösning med ett analytiskt arbetssätt som ifrågasätter 
givna lösningar, är målinriktade och har ett 

affärsmässigt synsätt. 

Företagsinterna traditioner 
Varje måndag inleder vi veckan med ett måndagsmöte 

där vi går igenom nyheter, ärenden och veckans 
händelser. Det är dagliga fikapauser där alla deltar i 

mån av tid. Vi har en större AW med tema ungefär en 
gång i månaden och åker vanligtvis på en gemensam 

resa varje år.  

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Byrån erbjuder intern kompetensutveckling och 

anställda deltar även regelbundet i extern sådan. 

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Vissa är mer morgonpigga än andra, men alla anställda 

är vanligtvis på kontoret innan kl. 09.00. I mån av tid 
är det då morgonfika. Ingen dag är egentligen den 

andra lik – det är arbete på kontoret, möten hos 
klienter, dagar i domstol m.m. 

WESSLAU SÖDERQVIST
ADVOKATBYRÅ

Kontor i bl.a.

Stockholm
Malmö
Jönköping
Växjö
Umeå

100 
anställda

8
nyanställningar per år 

Individuell
lönesättning 

VI ERBJUDER

Kontaktperson:
Ulf Blommé
Hemsida:  
www.wsa.se

Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

ADASTRA Uppsala är en mentorskaps-
förening som syftar till att ge kvinnliga 

juriststudenter 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

Juristgruppen arbetar med att stärka 
skyddet för mänskliga rättigheter i såväl 
nationell som internationell 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
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Barnombudsmannen i Uppsala är en 
ideell förening med flera anställda. Vi 
har uppdrag från såväl kommun som 
landsting. En unik verksamhet sedan 

1998. Du som vill fördjupa dig i barnets 
och ungas rättigheter hemma, på fritiden 

eller när det får insatser från samhället 
får en spännande och lärorik praktik hos 

oss. Beroende på dina kunskaper och 
vad du föredrar kan du får fördjupa dig i 
sakfrågor, eller delta i opinionsbildning, 

vara i kontakt med enskilda barn eller 
utbilda anställda i kommun och landst-
ing. Läs mer på www.boiu.se och mejla 

lisa.skiold@boiu.se om du är intresserad. 
Vi börjar med en intervju.

BARNOMBUDS-
MANNEN

Civil Rights Defenders är en 
oberoende expertorganisation som 
försvarar människors grundläggande 
rättigheter i Sverige och internationellt 
samt stärker utsatta människorätts-
försvarare. På den juridiska avdelningen i 
Stockholm arbetar vi främst mot Sverige 
där vi granskar statens agerande, stödjer 
och samarbetar med lokala 
organisationer och driver juridiska 
processer i nationella och internationella 
MR-organ. Grunden för vårt arbete är att 
synliggöra brister i statens agerande och 
förmå dem att leva upp till 
internationella åtaganden.

I höst anordnar vi tillsammans med 
Uppsala Universitet Human Rights 
Clinic, ett pilotprojekt där juriststudenter 
som läst termin 6 och uppåt erbjuds 
möjlighet att fördjupa sig i praktisk 
kunskap om mänskliga fri- och 
rättigheter samt om hur civilsamhället 
arbetar för att stärka dessa. Vi erbjuder 
även både uppsatspraktik och praktik 
utöver uppsats under vår- och hösttermin 
samt under sommaren. Efter examen 
finns möjlighet att söka en traineetjänst 
på 6 månader men tyvärr utan möjlighet 
till anställning efter tjänstens slut. För 
mer information om organisationen och 
vad vi erbjuder dig som student kontakta 
Annika Jyrwall Åkerberg, 
annika.j.akerberg@civilrightsdefenders.org 
eller kom till vår monter!

CIVIL RIGHTS
DEFENDERS

Vill du starta eget företag? I så fall ska 
du prata med oss på Drivhuset. Mer 

än 1000 företag har startat med stöd 
från Drivhuset i Uppsala. Vi arbetar 

på uppdrag av Uppsala universitet för 
att du som student ska få det stöd du 

behöver för att gå från idé till företag. 
Alla idéer är välkomna och att boka en 

vägledning är kostnadsfritt. Vi söker även 
entreprenörer som kommit lite längre 

och är, eller är på väg att bli ett startup 
till Drivhusets Kontorsmiljö. Drivhuset 
är en miljö för studenter med idéer och 

driv. Därför har vi utöver vägledning och 
en kontorsmiljö även utbildningar och 

nätverk för att idéer ska kunna växa till 
hållbara affärsidéer och företag. Vi har 

mingel och nätverksträffar för att knyta 
kontakter och fira segrar. Som företagare 

bestämmer du och marknaden hur din 
karriär och din utveckling kommer att se 

ut. Kontaktperson: VD, Alexander  
Kinigalakis, 070-4242338.

DRIVHUSET

ELSA, the European Law Students’ Asso-
ciation, är världens största oberoende or-
ganisation för juriststudenter. Idag finns 
vi vid nästan 300 fakulteter i 42 länder 
och består av 40 000 medlemmar. ELSA 
verkar främst genom sina lokalgrupper, 
där ELSA Uppsala är störst i Sverige med 
sina 750 medlemmar. Vi ger 
medlemmarna möjlighet att få interna-
tionell juridisk erfarenhet genom bland 
annat lokala och internationella rätte-
gångstävlingar, förmedling av praktik-
platser i hela världen, 
studieresor, möjlighet att åka till 
FN-organ som delegat och mycket mera. 
Utöver det internationella utbudet 
erbjuder även ELSA Uppsala möjlighet 
att delta i kurser i juridisk engelska och 
juridisk argumentation, studiebesök, 
case-lösning samt seminarieserier inom 
olika rättsområden. Ni hittar oss på 
www.elsasweden.org/uppsala och på vår 
Facebooksida!

ELSA
UPPSALA
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Feministiska Juriststudenter Uppsala är 
en förening för de juriststudenter vid 

Uppsala universitet som är intresserade 
av feministiska och normkritiska frågor. 

Det finns stora möjligheter för 
medlemmarna att engagera sig och 

påverka föreningens arbete och alla som 
vill är välkomna att delta. Föreningens 

syfte är: Att verka för att främja 
normkritik och ett genusperspektiv på 

juristprogrammet vid Uppsala 
Universitet. 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 diskussionsforum för dessa 
frågor. Hemsida: www.femjur.se 

FEMJUR

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 
engagerade 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 
arbetsmarknaden. 
Kontakt: Annika Burström, 
annika.burstrom@fuf.se, www.fuf.se

FUF

Interested and want to get involved in 
questions related to:
•  International Relations, Peace and 
Security
•  Human Rights and Sustainable Devel-
opment
• Civic Engagement and Entrepreneur-
ship
Then you are welcome to join the United 
Nations Association of Uppsala
•     Get involved in our local and interna-
tional 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 
web: www.fn.se

Institutet för Juridik & Internet är en 
ideell förening som arbetar mot 

internetrelaterade kränkningar, till stor 
del genom opinionsbildning och 

upplysning. Vi företräder klienter i 
civilrättsliga processer i domstol, 

föreläser om digitala kränkningar runt 
om i Sverige samt ställer upp i olika

 former av mediala sammanhang. Vi 
söker duktiga och ambitiösa studenter 

som vill bli en del av vår organisation och 
vi är övertygade om att det är svårt att 
finna ett mer givande och meriterande 

engagemang vid sidan av studierna. Du 
hittar ytterligare information på 

www.juridikinstitutet.se 
eller via info@juridikinstitutet.se.

FN UPPSALA

INSTITUTET FÖR
JURIDIK & INTERNET
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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 Stock-

holm, Uppsala, Lund och Göteborg. Tid-
skriften distribueras till juridikstudenter, 

tingsrättsnotarier, domare, advokater, 
bolagsjurister samt bibliotek i Sverige 

och övriga Norden.

JURIDISK  PUBLIKATION

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är 
en partipolitiskt och religiöst obunden 
studentkår för Juridikstuderande vid 
Uppsala universitet och grundades 1844. 
Som studentkår ansvarar föreningen 
för all studiebevakande verksamhet vid 
Juridiska fakulteten. Det är Studierådet 
som i första hand bedriver den studie-
bevakande verksamheten. JF har idag ca 
2000 medlemmar, varav ett 
hundratal av dessa är ämbetsmän. 
Förutom studiebevakande verksamhet 
bedriver JF även studiesocial 
verksamhet för att göra studietiden så 
bra som möjligt för föreningens 
medlemmar. Den innefattar bland annat 
bokförsäljning, café- och pubverksamhet, 
idrottsverksamhet, samt drivandet av 
en juristjour med kostnadsfri juridisk 
rådgivning. Föreningen ger även ut en 
medlemstidning, anordnar debatter, 
medlemsmiddagar, baler och fester samt 
välkomnar alla nya studenter med den 
så kallade Recceveckan i början av varje 
termin.

JURIDISKA 
FÖRENINGEN

Vi är experter på just din karriär. Som 
studentmedlem i Jusek får du bland 
annat ta del av nätverk, företagsbesök, 
råd inför din karriär och rabatter. För 
bara 100 kr blir du medlem hos Jusek 
hela din studietid, du får också ett 
presentkort på Adlibris värt 100 kr. 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 84 000 
medlemmar varav 16 000 är studenter, 
är vi är ett av de ledande 
akademikerförbunden.

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. 
Våra medlemmar rustas även inför den 

framtida karriären genom 
praktisk juridisk utbildning och 

kontakt med yrkesverksamma jurister. 
Vill du veta mer om vad vi gör eller vill 

du bli en av oss? Besök vår hemsida 
www.juristresursen.se eller skicka ett 

mail till rekrytering@juristresursen.se

JUSEK

JURISTRESURSEN
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Kristna Fredsrörelsen är en ideell 
organisation och har funnits i Sverige 

sedan 1919. I dag är vi en av landets 
största fredsrörelser med ideellt aktiva i 
alla åldrar. Våra medlemmar och lokala 

föreningar är grunden i vår rörelse. Vi 
är en icke-våldsrörelse som med fredliga 
medel vill agera för fred, demokrati och 

mänskliga rättigheter. Ett av våra bidrag 
är att finnas på plats i konfliktområden. I 

Colombia, Guatemala, Mexiko, 
Västsahara och Sydsudan stöder vi lokala 
fredsaktörer i deras arbete för att, genom 

ickevåldsliga metoder, stärka mänskliga 
rättigheter och bygga fred. Till 

konfliktländer åker varje år 
fredsobservatörer för att delta i arbetet 

för fred, demokrati och mänskliga 
rättigheter. De blir del av globala nätverk 
och utbildas för att rapportera övergrepp 

mot mänskliga rättigheter och skydda 
de människor som aktivt arbetar för 

fred och rättvisa.  Genom vår närvaro i 
mycket svåra konflikter – och genom att 

utbilda lokala fredsorganisationer – är vi 
ett viktigt stöd för befolkningen och civila 

samhällets möjligheter att fortsätta sitt 
långsiktiga arbete för fred.

KRISTNA
FREDSRÖRELSEN

Läser du tredje terminen eller mer på 
juristprogrammet? Är du social, har 
god analytisk förmåga och brinner för 
att hjälpa folk? Då passar du hos oss på 
Projure. Vår verksamhet utgörs av 
kostnadsfri juridisk rådgivning till enskil-
da. Rådgivarna intervjuas och handp-
lockas på grundval av meriter, 
analytisk och språklig förmåga samt 
social kompetens. Vi erbjuder en stark 
merit i CV:t, möjlighet att tillämpa 
teoretiska kunskaper i praktiken och 
events hos vår sponsor Törngren Mag-
nell. Låter det intressant? Skicka en 
intresseanmälan till intresse@projure.se, 
berätta kort om dig själv och bifoga ditt 
CV. Vi hör av oss inom kort.

PROJURE

KRISTNA 
FREDS
R Ö R E L S E N

The Scholar är ett internationellt medie 
verksamt i Norden och Storbritannien 
sedan 2012, både online och genom ett 
magasin fyra gånger per år. Hos oss kan 
du läsa nyheter och reportage inom våra 
två huvudområden karriär och livsstil. 
Vår målgrupp är främst studenter och 
young professionals inom ekonomi, 
teknik, IT och juridik. Syftet är att vara 
en informativ och vägledande kanal för 
våra läsare. 
Besök oss på www.thescholar.se.

ICJ-S är en sammanslutning av verksam-
ma jurister som arbetar för mänskliga 

rättigheter och rättsstatens principer. Vi 
anordnar seminarier, debatter, skriver 

remissvar och driver projekt med bland 
annat rättegångsobservationer i andra 

länder. Som medlem i organisationen har 
du möjlighet att vara med och påverka i 

de frågor vi driver samt träffa verksamma 
jurister och advokater. ICJ-S söker kon-
tinuerligt nya praktikanter och erbjuder 

två praktikplatser under våren respektive 
hösten. 

 
För medlemskap eller praktiktjänst se vår 
hemsida www.icj-sweden.org, eller skicka 

ett mail till secretariat@icj-sweden.org

THE SCHOLAR

ICJ-S
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EU Careers är ett projekt drivet av The 
European Personnel Selection Office 

(EPSO) som fokuserar på att utbilda och 
förbereda studenter som tänker sig ett 
framtida jobb inom EUs institutioner. 
Projektet riktar sig till att utbilda och 

informera om de anställningsprocesser 
som EUs anställningstjänst EPSO 

använder sig av samt dess krav och 
möjligheter. Vi hjälper även studenter 

med anställningsformerna gällande 
praktik på EU:s institutioner.

UHR - EU CAREERS

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse har 
till ändamål att främja en ökad kontakt 
mellan den juridiska fakulteten och dess 
studenter i Uppsala på den ena 
sidan och det juridiska yrkeslivet och 
tidigare studenter vid fakulteten på den 
andra sidan. Stiftelsen verkar bl.a. genom 
att arrangera en Alumnidag med 
seminarier och föreläsningar, 
alumniträffar och ett 
mentorskapsprojekt. Arbetet drivs av 
styrelsen, som består av flera 
namnkunniga jurister, samt av en 
studentarbetsgrupp. Om du är 
intresserad av vårt arbete eller om du vill 
engagera dig i stiftelsens studentarbets-
grupp, kontakta oss på alumn@jur.uu.se.

UPPSALAJURISTERNAS
ALUMNISTIFTELSE

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

Unionens studentmedlemskap är 
anpassat för dig som studerar på 

högskola och universitet och siktar på ett 
jobb i privat sektor efter examen. 

Varje år väljer tusentals ingenjörer, 
jurister, ekonomer, personal- och 

systemvetare och andra unga akademiker 
att bli studentmedlemmar för att bättre 

förbereda sig på livet efter examen. 
Vi vill även bidra till din 

kompetensutveckling, och i 
medlemskapet ingår därför ett 

litteraturstipendium som innebär att 
du kan få tillbaka upp till 3200 kr för 

litteraturkostnader, i samband med 
att du uppdaterar dig från student till 

yrkesverksam. Att vara studentmedlem 
kostar bara 100 kronor för hela 

studietiden, och ger dig krafter utöver det 
vanliga – både under studietiden och i 

jakten på drömjobbet.

VITTNESSTÖDEN
I UPPSALA

UNIONEN STUDENT
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Women’s Career Network (WCN) är en 
studentdriven ideell organisation för 

karriärdrivna kvinnliga studenter med 
utbildningsinriktning mot ekonomi och 

juridik. Nätverket grundades i Stock-
holm under våren 2015 och finns numera 

i bland annat Stockholm, Uppsala, 
Linköping och Helsingfors. 

Med nätverket vill vi inspirera unga 
kvinnor till att skapa och förverkliga 

karriärmål, ge insikt i näringslivet hos 
framstående bolag och skapa mötesplats-

er för medlemmar att nätverka med 
andra drivna studenter och med inspire-
rande företagsprofiler. En viktig del i vår 
verksamhet är att sammanföra studenter 

och näringsliv genom att arrangera in-
spirerande event på företag som kan vara 
potentiella framtida arbetsgivare. Utöver 

dessa event har vi även ett mentorskap-
sprogram och vi anordnar även olika 

workshops m.m. för våra medlemmar. Är 
du intresserad av att veta mer om nätver-

ket och/eller vill registrera dig för gratis 
medlemskap? Besök då vår hemsida 

www.womenscareernetwork.se 

WOMEN’S CAREER
NETWORK
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VI TACKAR!
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A little party never 
killed nobody...

Efter mässan beger sig utställare och funktionärer till Stockholms 
nation för Kontaktdagsbanketten. Om det skulle vara så att student-
platser till banketten blir lediga under dagen kommer dessa att lottas 
ut till de som förköpt släppbiljetter. Biljetterna kommer inte att kosta 
något extra utöver släppbiljettskostnaden, utan är enbart för att vi inte 
vill ha några tomma stolar.  

I år har vi The Great Gatsby-tema på bankett och släpp. 
Klädkoden under banketten kommer vara mörk kostym. På släppet är 
det udda kavaj som gäller. Vi vill samtidigt uppmuntra alla som 
kommer under kvällen att ha temaenliga accessoarer.  

För att köpa släppbiljett, swisha 60 kronor till 0738-043399 
(Christoffer Dahl). I swish-meddelandet skriver du namn på den 
person som ska skrivas upp på listan. För enkelhetens skull ber vi er att 
betala en biljett i taget. Listan kommer att bryta kön fram till 00.00 och 
fungerar därefter som inträde. Sista tid att köpa biljett via Swish är 
den 4 november kl. 16.30.

Pris:
Släppbiljett: 60 kronor

I dörren: 80 kronor

Missa inte årets roligaste kväll! 
Kontaktdagssläppet är ett unikt tillfälle att släppa loss 

och festa med era framtida arbetsgivare!

BANKETT OCH SLÄPP
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VI TACKAR FÖR OSS!
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Plan 2  
1. Juridiska föreningen Uppsala
2. ELSA
3. Feministiska juriststudenter
4. Föreningen för utvecklingsfrågor
5. Institutet för juridik och internet
6. Kristna fredsrörelsen 
7. Advokatfirman Defens
8. Barnombudsmannen
9. Women’s Career Network
10. Amnestys juristgrupp Uppsala
11. ADASTRA 
12. ICJ-S
13. Drivhuset
14. The Scholar
15. Europeiska unionens domstol
16. JUSEK
17. FN Uppsala
18. Hamilton
19. Setterwalls 
20. White & Case
21. Vittnesstöden Uppsala
22. Domstolsverket
23. Centrum för rättvisa
24. Mannheimer Swartling
25. Magnusson
26. Regeringskansliet
27. Sveriges advokatsamfund
28. Åklagarmyndigheten
29. ST-  Fackförbund
30. Unionen Student
31. Time Advokatbyrå
32. Lebenberg Advokatbyrå
33. Kronofogden
34. Patent- och registreringsverket
35. Länsförsäkringar
36. Migrationsverket
37. PwC
38. Lantmäteriet
39. Kilpatrick Townsend
40. Hyresgästföreningen
41. MAQs
42. Lindahl
43. Deloitte
44. Glimstedt
45. Hellström Advokatbyrå
46. BBR&P Advokater

47. Andersson Gustafsson
48. Gernandt & Danielsson
49. Foyen Advokatfirma
50. Danowsky & Partners
51. Familjens jurist
52. Svalner
53. Skeppsbron skatt
54. Advice KWP
55. Försäkringskassan
56. UHR – EU Careers
57. Juridiska institutionen
58. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse 
59. Hammarskiöld & Co
60. Vinge
61. Linklaters
62. Energimarknadsinspektionen
63. Lawline
64. Wesslau Söderqvist

Plan 3
65. Wistrand
66. Trafikverket
67. Juristresursen
68. Juristbyrån
69. Civil Rights Defenders
70. Appelli
71. Juridisk publikation
72. Holmgrenhansson Advokatbyrå
73. Projure
74. FCG
75. Ackordscentralen
76. Hannes Snellman
77. Real Advokatbyrå
78. EY
79. Nordia Law
80. Törngren Magnell
81. Grant Thornton
82. Fylgia
83. Bird & Bird
84. Baker & McKenzie
85. Jansson & Norin
86. Cederquist
87. DLA Piper
88. Roschier
89. KPMG
90. Delphi

MÄSSKARTA

Hiss

PLAN 2

17

64

61

Fikabar

K5 K2

PLAN 3

Hiss
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Utställare
Alla utställare i bokstavsordning

Ackordscentralen
ADASTRA Uppsala

Advice
Advokatfirman Defens
Advokatfirman Fylgia

Advokatsamfundet 
Amnesty Juristgrupp Uppsala

Andersson Gustafsson 
Advokatbyrå

Appelli
Baker & McKenzie

Barnombudsmannen
BBR&P Advokater AB

Bird & Bird
Cederquist

Centrum för rättvisa
Civil Rights Defenders
Danowsky & Partners

Deloitte
Delphi

DLA Piper
Domstolsverket

Drivhuset
Elsa Uppsala

Energimarknadsinspektionen
EY

Europeiska unionens 
domstolen

Familjens jurist
FCG

FEMJUR Uppsala
Föreningen för 

utvecklingsfrågor
Försäkringskassan

FN Uppsala
Foyen Advokatfirma

Gernandt & Danielsson
Glimstedt

Grant Thornton
Hamilton

Hammarskiöld & Co
Hannes Snellman

Hellström Advokatbyrå
Holmgren Hansson

Hyresgästföreningen
ICJ-S

Institutet för Juridik 
och Internet

Jansson & Norin
Juridisk Publikation

Juridiska institutionen 
Juridiska föreningen

Juristbyrån
Juristresursen

JUSEK 
Kilpatrick Townsend

KPMG
Kristna Fredsrörelsen

Kronofogden
Lantmäteriet

Lawline
Lebenberg Advokatbyrå

Lindahl
Linklaters

Länsförsäkringar
Magnusson

Mannheimer Swartling
MAQs

Migrationsverket
Nordia Law

Projure
Patent- och registreringsverket 

77
122
78
87
66
79
122
80

81
63
123
82
83
84
85
123
86
64
65
88
41
124
124

89
90
91

92
93
125
125

94
126
95
43
96
43
45
97
47
98
99
100
130
126

101
127
102
127
103
128
128
49
104
129
105
106
107
108
39
109
110
51
53
69
70
71
129
111

Sida Sida Sida SidaUtställare Utställare Utställare Utställare
PwC

Real Advokatbyrå
Regeringskansliet

Roschier
Setterwalls

Skeppsbron Skatt
ST – Fackförbund

Svalner
ICJ 

The Scholar
Time Advokatbyrå

Trafikverket
Törngren Magnell
Unionen Student

UHR – EU Careers
Uppsalajuristernas 

Alumnstiftelse
Vinge

Vittnesstöden Uppsala
Wesslau Söderqvist

White & Case
Wistrand

Women’s Career Network
Åklagarmyndigheten

112
113
114
55
72
115
116
117
130
130
118
119
120
132
131
131

57
132
124
59
61
133
73
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ANTECKNINGAR ANTECKNINGAR
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WWW.KONTAKTDAGEN.SE

SÖK TILL STYRELSEN FÖR 
KONTAKTDAGEN 2017!

Sedan 2006 har sju studenter vid juristprogrammet varje år planerat och organiserat 
Kontaktdagen där över tusen studenter möter uppemot ett hundra utställare. Dessa 

sju studenter sitter även i styrelsen för Kontaktdagen AB som årligen omsätter 
ca 1 500 000 kr. Att driva ett stort projekt tillsammans i en grupp är inte bara väldigt 
meriterande utan framför allt otroligt lärorikt. Ta chansen att lära dig saker som du 
inte kommer lära dig av studierna men kommer att ha nytt av under resten av livet. 

Sök till Kontaktdagens styrelse 2017!
 

ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE/MÄSSANSVARIG

EKONOMIANSVARIG
(1) LEDAMOT MED ANSVAR FÖR MÄSSGUIDEN, 
HEMSIDA SAMT GRUPP- OCH KONTAKTSAMTAL

(1) LEDAMOT MED ANSVAR FÖR 
BANKETT OCH REKRYTERING

(2) LEDAMÖTER MED ANSVAR FÖR 
MARKNADSFÖRING OCH PRE-DAY

Vid frågor eller intresseanmälan 
vänligen kontakta ordforande@kontaktdagen.se


