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Välkommen till Juristdagarna 2021!

Juristdagarna är Nordens största arbetsmarknadsmässa för blivande 
jurister. Mässan är en mötesplats för juriststudenter och arbetsgivare. 

Vi vill hjälpa alla studenter att bekanta sig med den juridiska 
arbetsmarknaden och de möjligheter som erbjuds.

Vi finns till för dig som juriststudent. Besök mässan, träffa våra 
utställare, lyssna på föreläsningarna, kom på banketten, delta under 

Juristdagarnas events – ha kul medan du får chansen att utforska vad 
dina juridikstudier kan leda till!

I år är mässan återigen fysisk. Hoppas vi syns där!

För mer information, besök även:

JURSTUD.COM

samt Facebook och Instagram, @juristdagarna

Innehållsförteckning
14 Vinge
16 Roschier
18 Cederquist
19 Akavia
20 Setterwalls
24 Mannheimer Swartling
26 Linklaters
28 Hannes Snellman
30 Gernandt & Danielsson
32 Delphi
34 Lindahl
36 Intervju med Fredrik Bergman, föreläsare
37 Intervju med Ulrika Borg, föreläsare
38 Bird & Bird
39 Centrum för rättvisa
40 Intervju med Charlotte Levin, delägare på Vinge
41 Fackförbundet ST
42 Försäkringskassan
42 Ackordscentralen
43 AG Advokatbyrå
43 Bird & Bird
44 Harvest Advokatbyrå
45 Wistrand Advokatbyrå
45 Advokatfirman Titov & Partners
46 Cirio
47 MAQS
48 Kilpatrick Townsend
50 Lindskog Malmström Advokatbyrå
50 Fylgia
51 Intervju med Lisa Hybbinette, delägare på Roschier
52 Bright Advokat
53 Justitiapriset
53 Hyresgästföreningen
54 REAL Advokatbyrå
54 PwC Sverige
55 Juristdagarnas kontaktsamtal
56 DLA Piper
57 Intervju med Maja Wettergren, delägare på Cederquist
58 Svalner
59 TIME DANOWSKY
59 Magnusson
60 Svenskt Näringsliv
61 TM & Partners
61 Morris Law
62 EY
62 Eversheds Sutherland
63 Deloitte
63 MERINO Advokatbyrå
64 Gatujuristerna
65 7Wise Advokatbyrå
65 Hammarskiöld
66 Juridiska Föreningen i Stockholm

Affärsjuridik

Juristdagarna

Myndigheter och fackförbund

Övrigt

https://www.jurstud.com/juristdagarna
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JURISTDAGARNAS SCHEMA 2021

Den 12 oktober kan du möta:
• AG Advokat
• Akavia
• Mannheimer Swartling
• Centrum för rättvisa
• Baker McKenzie
• Bird & Bird
• Familjens Jurist
• Fylgia
• Kilpatrick Townsend
• Ladies in Law
• Magnusson Law
• MAQs
• Osborne Clarke
• PwC
• Roschier
• Svalner
• Titov & Partners
• TM & Partners
• 7 Wise

Den 13 oktober kan du möta:
• Ackordcentralen
• Bright Advokat
• Cirio
• Deloitte
• Delphi
• Eversheds Sutherland
• EY
• Hammarskiöld
• Hannes Snellman
• Juridiska Föreningen
• Legio
• Morris Law
• Norburg & Sherp
• Svenskt Näringsliv
• White & Case
• Wistrand
• Åklagarmyndigheten

Den 14 oktober kan du möta:
• Althin
• Cederquist
• DLA Piper
• Fackförbundet ST
• Gatujuristerna
• Gernandt & Danielsson
• Harvest
• Hyresgästföreningen
• Justitiapriset
• Lindahl
• Lindskog Malmström
• Linklaters
• Merino
• Nordia
• Real
• Setterwalls
• Time Danowsky
• Vinge

Juristdagarna erbjuder även:

12 oktober
Föreläsning med Fredrik Bergman, kl. 13:00
CV-skrivarstuga med Akavia

13 oktober
Föreläsning med Julia Högberg, kl. 13:00

14 oktober
Föreläsning med Ulrika Borg, kl. 13:00

12–14 oktober
Frukost, kl. 10:00–11:00
Lunch, kl. 12:00–13:00
Bubbelmingel, kl. 14:00–17:00

15 oktober
Banketten, kl. 18:30–03:00

Missa ingen värdefull information genom att gå in på: 

JURSTUD.COM

Ledningsgruppen Chefredaktör

EventutskottetUtställarutskottet

Bankettutskottet Pre-JD-utskottet

Marknadsföringsutskottet

BILDER Andreas Zheng Svensson
REDIGERING Erik Hellsing 

https://www.jurstud.com/juristdagarna
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ÄNTLIGEN är det dags för Juristdagarna 2021, Juridiska föreningen vid Stockholms 
universitets årliga mässa! Juristdagarna är Nordens största arbetsmarknadsmässa för 
blivande jurister och lockar årligen över tvåtusen studenter från samtliga terminer på 

juristprogrammet. Mässan syftar till att juriststudenter ska få möjlighet att bekanta sig med 
sina potentiella framtida arbetsgivare samt att få en inblick i vilka möjligheter som finns 
på arbetsmarknaden. Under mässan har vi en bred variation av utställare, allt för att varje 
student ska kunna hitta något som passar denne. 

Juristdagarna består dessutom av så mycket mer än bara en mässa. Veckan börjar med 
spökboll, där studenter och byråer tävlar tillsammans. Detta följs sedan upp med bland annat 
föreläsningar, mingel, luncher och kontaktsamtal, för att sedan avslutas med en bankett för 
alla inblandade. I år är vi dessutom särskilt glada att vara tillbaka fysiskt och hoppas kunna 
göra Juristdagarna 2021 till en fantastisk upplevelse för alla studenter!

Vad är nytt för i år? 
Nytt för i år är att mässan för första gången kommer arrangeras på Juristernas hus. Tidigare år 
har mässan bestått av en mässdag, men i år förnyar vi konceptet och ökar antalet mässdagar 
till tre. Denna förändring grundar sig i att vi vill maximera antalet utställare och samtidigt göra 
Juristdagarna 2021 till något alldeles extra för våra juriststudenter. Fokus i år kommer ligga 
på att få mässan att kännas som ett intimt 
mingel där man som besökare verkligen får 
möjlighet att lära känna utställarna. 

Vad får man inte missa? 
Givetvis får man inte missa våra fantastiska 
utställare! Vi har försökt ha ett brett utbud 
av utställare så att varje student ska kunna 
hitta något som inspirerar till en framtida 
karriär. Dessutom kommer det finnas 
fantastiska föreläsare att lyssna på under 
dagarna.

Louise Stridsman (vänster)
Termin 7 
Roligaste kursen: Straffrätt 
Mål efter juristprogrammet: Vinna under-
sökningen ”Advokaternas advokat”

Projektledare

Filippa Idsäter (höger)
Termin 6 
Favoritkurs: Civilrätt B
Mål efter juristprogrammet: Att hitta en 
härlig arbetsplats där jag trivs och kan fort-
sätta utvecklas som människa

Simon Napoléon Tell
Termin 3
Roligaste kursen: Europarätt
Mål efter juristprogrammet: Arbeta med konstitutionell 
EU-rätt inom en EU-institution

Varmt välkommen till Juristdagarna!

Jag heter Simon Napoléon Tell och är chefredaktör för 
iusbäraren, styrelseordförande för ELSA Stockholm och 
en av er – en juriststudent som försöker hitta rätt.

UNDER hösten har jag haft äran att 
skapa denna katalog för att hjälpa 
dig i ditt sökande efter den rätta. 

Den rätta arbetsgivaren bör jag kanske 
tillägga. Juristdagarna är tillfället för dig att 
träffa jurister specialiserade inom allt från 
mänskliga rättigheter, företagsöverlåtelser, 
äktenskap och mord; till hästar och offentlig 
upphandling. Passa på att lära känna dem 
och deras arbetsplatser! Låt dem också lära 
känna dig, för de är precis lika nyfikna på dig 
som du på dem!

Känn dock ingen press att förföra någon 
av våra utställare. Se snarare det här som 
en chans att experimentera. Kanske har 
du alltid varit övertygad om att du ska bli 
brottmålsadvokat, åklagare eller affärsjurist. 
Men hur mycket av den vida juridiska 
arbetsmarknaden har du faktiskt sett? 
Kom till Juristdagarnas mässa och upptäck 
möjligheterna som ligger framför dig, alla de 
yrken som går att välja bland!

Låt mig ge dig ett råd: följ ditt hjärta. Precis 
som studierna kräver karriären ett genuint 
engagemang, en passionerad villighet att 
satsa allt och en önskan att utvecklas. Annars 
kommer du att ångra ditt beslut. Det innebär 
däremot inte att du inte ska testa dig fram 
– raka motsatsen! Men var öppen för nya 
erfarenheter och kom till Juristdagarna, för 
det är precis vad vi erbjuder.

Avslutningsvis, se till att inte missa våra 
föreläsare, av vilka två är Fredrik Bergman 
(Centrum för rättvisa) och Ulrika Borg 
(KRIMadvokater)! Jag mötte båda dessa 
inspirerande jurister och i väntan på deras 
föreläsningar kan ni läsa om dem i katalogen.

Chefredaktör
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Hur har ni arbetat med årets utställare? 
Som utställaransvariga har vi kontaktat cirka 100 olika advokatbyråer, 
myndigheter samt företag och därefter förhandlat fram ett individuellt 
mässpaket med respektive utställare som har velat ställa ut på mässan. 
Vi har genomgående prioriterat en variation på utställare för att på så 
sätt representera juristbranschens breda arbetsmarknad och för att 
ge studenterna en god variation av arbetsgivare. 

Vad bör man tänka på när man möter utställarna? 
Ett starkt tips är träffa flera olika utställare och våga ställa frågor kring 
arbetsmiljö/arbetstider och anställningsvillkor mm. för att få en bra 
bild av vad som passar dig och dina önskemål bäst! Vi rekommenderar 
även att ha en tydlig bild av vilken arbetsmiljö du trivs bäst i och ställa 
frågor utefter det. Utställarutskottet önskar dig ett stort lycka till på 
mässan, hoppas vi ses där! 

Markus Johansson-Martis (mitten)
Termin 2
Roligaste kursen: Statsrätt
Mål efter juristprogrammet: Jobba med 
internationell affärsjuridik

Fanny Moisio (ovan)
Termin 5 
Roligaste kursen: EU-rätt och 
straffrätt
Mål efter juristprogrammet: 
Arbeta med humanjuridik ur ett 
rättighetsperspektiv, gärna med 
internationella inslag!

Utställarutskottet

Martina Hammarvid (mitten)
Termin 2
Roligaste kursen: Europarätt
Mål efter juristprogrammet: 
Kunna arbeta med något som 
jag brinner för och tycker är 
roligt!

Vad gör ni?
Vi arbetar delvis med att rodda med personalen inför och under mässan så 
allt ska gå rätt och smidigt till, delvis med att vara länken mellan studenter 
och byråer för kontaktsamtalen!

Vad tycker ni ska bli roligast på Juristdagarna?
Mässan! Vi är taggade på en fysisk mässa och vill att såväl utställare som 
studenter får ut mycket och skapar kontakter som håller hela livet!

Eventutskottet

Amanda Nygren (höger)
Termin 8 
Roligaste kursen: Special-
kurserna
Mål efter juristprogram-
met: Att jobba med hu-
manjuridik och eventuellt 
utomlands i framtiden

Hanna Haavisto (ovan)
Termin 4
Roligaste kursen: Statsrätt
Mål efter juristprogram-
met: Att hitta rätt och jobba 
med något jag älskar!
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Vad har ni planerat inför Juristdagarnas bankett?
Vi har planerat för en oförglömlig kväll! Banketten är ett utmärkt tillfälle för att träffa 
utställare på ett mer avslappnat sätt.

Vad tror ni är viktigt för att ge ett gott intryck när man möter utställarna?
Var dig själv och våga ställa frågor!

Vanessa Selander (vänster)
Termin 2 
Roligaste kursen: Statsrätt 
Mål efter juristprogrammet: 
antingen jobba som jurist på 
ett stort företag, eller med 
ekobrott!

Bankettutskottet

Diana Mamendi (höger)
Termin 6
Roligaste kursen: Skatterätt och 
civilrätt (immaterialrätt)
Mål efter juristprogrammet: 
Jobba på en affärsjuridisk byrå 
där jag trivs och utvecklas!

Miriam Christensson
Termin 6

Roligaste kursen: Statsrätt
Mål efter juristprogrammet: Jag är inte så kräsen, 

all juridik är kul juridik!

Silas Alenby Moritz 
Termin 2 
Roligast kursen: Statsrätt
Mål efter programmet: Hitta något mysigt 
litet företag och njuta av ekonomisk stabilitet! 

Pre-JD-utskottet

Vad organiserar ni för aktiviteter?
Vi startar Juristdagarna redan dagen innan mässan! Anmäl er till JD-bollen som äger rum 16-
18 måndagen den 11e oktober i Frescatihallen. Det blir spökboll med och mot jurister från 
våra samarbetspartners – med prisutdelning efteråt! Mer events anordnar vi under själva 
mässan där spännande föreläsningar med heta ämnen hålls varje dag mellan den 13 och 14. 
På tisdagen den 12 har vi även fackförbundet Akavia på plats för en CV-skrivarstuga.

Vad rekommenderar ni för att man ska få ut det mesta av Juristdagarna?
Se till att delta redan från början för att ha tid att lära känna utställarna. Kom på JD-bollen så 
kan du avslappnat hänga med arbetsamma jurister!
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Hur har ni arbetat med marknadsföringen av Juristdagarna?
Vi har använt oss av sociala medier, både Instagram och Facebook där vi publicerat inlägg 
med information om juristdagarna. Allt ifrån vad mässan erbjuder till vilka som ligger bakom 
arbetet med juristdagarna. Våra sociala medier har även varit ett av flera sätt som vi har sökt 
företag som är intresserade att ställa ut på mässan.

Hur kan man interagera med Juristdagarna och utställarna?
För att få reda på allt som händer kring juristdagarna vill vi tipsa om att följa oss på Instagram 
där vi heter ”juristdagarna”. Där lägger vi kontinuerligt ut information om vad som händer 
och delar med oss av arbetetsprocessen fram till Nordens största juridiska mässa! Det är 
även möjligt att ta kontakt med oss via Instagram eller mejl. Utställarna kan man komma i 
kontakt med genom att besöka mässan. Det finns även möjlighet att söka till kontaktsamtalen 
för möjligheten att personligen träffa byråerna.

Emma Ström (mitten)
Termin 2
Roligaste kursen: Juridisk 
introduktionskurs
Mål efter juristprogrammet: 
Jobba med något som jag tyck-
er är riktigt kul!

Linnéa Simon (ovan)
Termin 8 
Roligaste kursen: Interna-
tional Commercial Dispute 
Resolution (specialkurs) 
Mål efter juristprogrammet: 
Att jobba internationellt med 
kommersiell tvistlösning och 
kontraktsdesign

Madelene Nilsson (vänster)
Termin 7 
Roligaste kursen: Civilrätt D 
(fastighetsrätt) 
Mål efter juristprogrammet: 
Jobba med fastighetsrätt och 
köpa ett stort gammalt hus är 
drömmen!

Marknadsföringsutskottet

Tack till våra 
samarbetspartners!
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Det är en sak att 
ge vägledning.

En annan att  
leda vägen.

På Vinge nöjer vi oss inte med att ge förstklassig juridisk rådgivning  
och att finnas vid klientens sida genom hela affären. Vi är övertygade 
om att vår expertis även kan och ska bidra till att skapa positiv förändring  
i näringslivet och i samhället i stort. Vi strävar ständigt efter att utveckla  
och hitta nya sätt att göra skillnad i ett större perspektiv. Med affärsjuridiken  
som verktyg kan vi tillsammans leda vägen till det bättre.

Ansökan öppnar 
1 november.

Sommarnotarie -
programmet

2022

Vill du vara med och leda vägen mot ett  

bättre näringsliv och samhälle?

Vem är du och hur vill du utveck-
las? De bästa förutsättningarna att 
forma din förmåga finns hos någon 
som ser dig, din talang och förstår 
vad som driver dig. Som ger dig ut-
maningarna, finns vid din sida och 
står redo med ett team av experter 
bakom dig när du behöver.

Vårt arbete påverkar samhället, 
och inget uppdrag är det andra 
likt. För att kunna ta oss an våra 
klienters utmaningar behöver vi 
medarbetare med olika förmå-
gor och perspektiv, som med sina 
unika kompetenser kan samverka 
i team och göra skillnad tillsam-
mans. Vi tror på en arbetsplats där 
varje persons särdrag får utveck-
las, en arbetsplats där var och en 
kan nå sin fulla potential.

På Vinge nöjer vi oss inte med att 
ge förstklassig juridisk rådgivning 
och att finnas vid klientens sida 
genom hela affären. Vi är överty-
gade om att vår expertis även kan, 
och ska, bidra till att skapa posi-
tiv förändring i näringslivet och i 
samhället. Vi strävar ständigt efter 
att utveckla och hitta nya sätt att 
göra skillnad i ett större perspek-
tiv. Med affärsjuridiken som verk-
tyg kan vi tillsammans leda vägen 
till det bättre.

Vi har en tydlig karriärmodell och 
i varje steg finns specificerade kri-

terier vad gäller kunskaper, fär-
digheter och personlig utveckling. 
Vi har en egen utbildningsenhet 
– ”Vingeakademin”, ett rotation-
sprogram och möjligheter till se-
condment hos klient eller på advo-
katbyrå utomlands.

Om Vinge
Vinge är en av Nordens största 
fullservicebyråer. Vi praktiserar 
djup och bred kompetens inom 
alla affärsjuridiska verksamhets-
områden. Vi verkar på en global 
marknad och våra uppdrag är till 
stor del internationella. 

 
För dig som är student!  

Som juridikstuderande är du vår 
framtid och vi vill gärna lära kän-
na dig under utbildningens gång. 
De allra flesta vi anställer är jurist-
studenter som vi tidigt byggt en 
relation med. Ta därför verkligen 
tillfället i akt redan under utbild-
ningstiden. Det finns många tillfäl-
len att lära känna oss och att upp-
täcka det roliga med affärsjuridik. 

Vinge Talang www.vinge.se/ving-
etalang
Vinge Talang är bryggan mellan ju-
ristlinjen och byrålivet. Det är fo-
rumet för dig som vill utveckla för-
mågor du sällan kommer i kontakt 
med på universitetet, men som är 
viktiga i rollen som affärsjurist. 

Vingeveckan www.vinge.se/ving-
eveckan
Vill du veta om affärsjuridik är 
något för dig? Passa på att söka 
till Vingeveckan, en vecka där du 
får möjlighet att lära känna Vinge, 
våra härliga kollegor och klienter. 

Arbete i Talangpoolen www.
vinge.se/jobbunderstudietiden
Jobb under studietiden är ett per-
fekt sätt för dig att få in en fot på 
Vinge inför framtiden. Många av 
de som arbetat i vår Talangpool 
som student blir anställda hos oss 
längre fram.

Sommarnotarieprogram www.
vinge.se/sommarnotarie
Varje sommar tar vi emot ca trettio 
sommarnotarier. Notarieperioden 
är sex till åtta veckor under juni, 
juli och augusti och ger dig som 
juriststudent en unik insyn i yrket 
som affärsjurist. Ansökan öppnar 
redan i november, håll utkik!

Uppsatspraktik www.vinge.se/
uppsatspraktik
Ta chansen och praktisera här hos 
oss på Vinge inom ramen för ditt 
examensarbete. 

Hemsida: www.vinge.se/karriar  
Kontaktperson: Josefin Wallin, josefin.wallin@vinge.se

Kontor i: Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Bryssel 
Antal anställda: ca 450 

Vinge i sociala medier – möt, följ och håll kontakten med oss!
Instagram – @vinge_life
Facebook – @vinge.se

Linkedin – @advokatfirman-vinge_kb

Det är en sak att 
ge vägledning.

En annan att  
leda vägen.

På Vinge nöjer vi oss inte med att ge förstklassig juridisk rådgivning  
och att finnas vid klientens sida genom hela affären. Vi är övertygade 
om att vår expertis även kan och ska bidra till att skapa positiv förändring  
i näringslivet och i samhället i stort. Vi strävar ständigt efter att utveckla  
och hitta nya sätt att göra skillnad i ett större perspektiv. Med affärsjuridiken  
som verktyg kan vi tillsammans leda vägen till det bättre.

Ansökan öppnar 
1 november.

Sommarnotarie -
programmet

2022
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Roschier har din framtida karriär i fokus  

Roschier är en av Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Vi kombinerar erfarenhet med 
entreprenörskap och bland våra klienter hittar du många av Nordens mest framgångsrika företag. Vi 
som arbetar på Roschier är nyfikna, engagerade och målmedvetna och tillsammans bidrar vi till våra 
klienters utveckling och framgång. Förutom möjligheten att lära sig advokatyrket från några av de bästa 
juristerna på marknaden erbjuder Roschier ett omfattande utbildningsprogram, Roschier University. 
För att stödja den personliga och professionella utvecklingen hos våra medarbetare blir alla tilldelade 
en mentor och en tutor när man startar hos oss. Mentors roll är att hjälpa dig sätta kortsiktiga och 
långsiktiga mål och agera stöd för att uppnå dessa medan tutorn mer fungerar som ett bollplank.  Vår 
målsättning är att erbjuda en inkluderande och inspirerande arbetsplats där du får en bra start på ditt 
yrkesliv och en möjlighet att växa och utvecklas professionellt.

Våra erbjudanden till dig som student
 
Du som student är viktig för oss och vi vill lära känna dig redan under din studietid. Vi erbjuder 
dig en möjlighet att få en god inblick i livet på en affärsjuridisk byrå och hur det är att arbeta 
som jurist. Löpande under året arrangerar vi olika digitala eller fysiska event, aktiviteter och 
seminarier på olika teman. Utöver de olika eventen erbjuder vi också traineeprogram. Som 
trainee hos oss ges du en möjlighet till personlig utveckling, samtidigt som du får kunskap och 
verktyg för att kunna bygga vidare på en karriär inom affärsjuridik. 

Office Support
I början av din utbildning finns möjligheten till en första kontakt med oss och 
den affärsjuridiska världen genom rollen som Office Support. Där stöttar du 
våra medarbetare genom olika uppgifter: administration, konferens, reception, 
kopiering, förberedelser inför möten etc. Inga juridiska kunskaper behövs. Du 
kan söka till tjänsten från termin ett. 

Research Trainee 
Som Research Trainee stärker du dina juridiska kunskaper genom att bistå 
våra jurister och team med enklare juridiska uppgifter. Du har kontakt med 
olika myndigheter, får arbeta i Roschiers bibliotek och hjälper även juristerna 
med översättningsarbete. Våra Research trainees läser på termin fem eller 
senare. 

Summer Trainee
Varje sommar under sex veckor får våra Summer Trainees aktivt delta i 
det dagliga arbetet i någon av våra olika verksamhetsgrupper. Exempel på 
arbetsuppgifter är översättningar av juridiska texter och förberedelser av 
diverse juridiska dokument. För att arbeta som Summer Trainee behöver du 
ha avslutat termin sex.

Uppsatstrainee 
Uppsatstrainee-programmet riktar sig till dig som ska skriva din 
examensuppsats. Som uppsatstrainee på Roschier får du möjlighet att skriva 
din uppsats i en stimulerande och inspirerande miljö. Du får en arbetsplats 
på vårt kontor och tillgång till bibliotek, våra databaser och andra resurser. 
Du blir också tilldelad en tutor, en jurist som stöttar dig under arbetet med 
uppsatsen, och som du kan bolla idéer och tankar med. 

Håll utkik på Roschiers hemsida eller på sociala medier för att få uppdateringar om 
traineeprogram och de olika event som arrangeras under året. 

www.roschier.com 

http://www.roschier.com 
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Brant utvecklingskurva  
på advokatfirman Cederquist 

Cederquist är idag en av de tyngsta legala rådgivarna på den 
svenska marknaden. Med hjälp av olika digitala lösningar och 
nya arbetssätt befinner sig byrån närmare kunden än någonsin 
och fungerar som en modern affärspartner snarare än en 
traditionell rådgivare. Man arbetar till lika stor del med svenska 
och utländska ärenden, och för medarbetare som har höga 
ambitioner är utvecklingskurvan brant.

För att skapa goda och hållbara relationer med kunderna 
krävs starka team. Sofie Bachmann arbetar som Talent and 
People Manager på Cederquist och har ansvar för byråns 
rekryteringar. 
 –  Vi letar efter lagspelare som vill vara med och 
utveckla Cederquist. Vi har en personlig och genuin kultur. Alla 
är med och bidrar till laget, oavsett om man är nyanställd eller 
senior jurist. Positiva egenskaper hos våra talanger är nyfiken
het, driv, vilja att utvecklas samt en förmåga att se kundernas 
behov, säger Sofie. 

Sofie Bachmann sökte sig till Cederquist efter att ha arbetat 
med research och rekrytering hos en samarbetspartner under 
flera år. Hon tyckte om kontakten med Cederquist och fick ett 
gott intryck av byrån.
 – Cederquist är en högpresterande arbetsplats med 
skickliga och drivna personer och många spännande kunder och 
uppdrag. Samtidigt har man lyckats skapa en byrå med en 
familjär och personlig kultur, säger hon.

Den familjära stämningen är ett resultat av att man på 
Cederquist sätter individen i fokus och ser byråns 160 
medarbetare som sin viktigaste tillgång. Som anställd hos 
Cederquist arbetar du i affärsjuridikens toppskikt och får 
dessutom tillgång till CQ Academy – ett av marknadens 
bästa utbildningsprogram som innehåller allt från karriär- 
och specialistkurser till föreläsningar om mindfulness och 
träning.
 – Vi tycker att det är viktigt att man som medarbetare 
har de bästa förutsättningarna att dels utvecklas på ett profes
sionellt och juridiskt plan, dels hitta ett förhållningssätt till 
hållbar prestation och hälsa i en tidvis intensiv och krävande 
bransch, avslutar Sofie Bachmann.

Cederquist är en av Sveriges högst rankade advokatbyråer som erbjuder specialistkompetens  
inom de flesta affärsjuridiska områdena. Utöver att arbeta med några av branschens mest spännande 
kunder och uppdrag, är Cederquist en värderingsstyrd byrå som sticker ut på marknaden genom sina 

insatser för utveckling, förändring och jämställdhet på arbetsplatsen.

Är du student och intresserad 
av att veta hur det är att 
arbeta på Cederquist?  
Cederquist erbjuder rekryteringsdagar, sommarnotarie
program samt möjlighet att arbeta extra hos dem under 
dina studier. Beroende på hur långt du har kommit på 
juristprogrammet kan du antingen arbeta som kvälls
receptionist eller ute i deras verksamhetsgrupper som 
en del av deras talangpool.

På karriar.cederquist.se hittar du kontaktuppgifter och 
mer information om lediga tjänster.

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

AKAVIAS ERBJUDANDE

Akavia är inte för alla. Vi erbjuder riktade medlemskap för ekonomer, jurister, samhällsve-
tare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Vi erbjuder även medlemskap för 
studenter, egenföretagare och chefer.

Akavia är det näst största förbundet inom Saco. Genom vår storlek är vi en stark röst för 
våra medlemsgrupper både som part på arbetsmarknaden och i samhällsdebatten.

VAD VI GÖR
Akavia är politiskt obundet
Vi är en arbetstagarorganisation som företräder anställda gentemot arbetsgivaren. Vi för-
handlar om kollektivavtal, löner, uppsägningar, regler, arbetsmiljö och diskriminering.

Akavia är partipolitiskt obundet och genom vår opinionsbildning lyfter vi fram våra med-
lemmars värde för samhällsutvecklingen och driver frågor som är angelägna för dig som 
medlem. Ett av dessa områden är karriär på lika villkor, det vill säga att oavsett kön eller 
härkomst ska alla akademiker ha samma chans att utvecklas i arbetslivet.

HISTORIA
Akavia bildades av Jusek och Civilekonomerna den 1 januari 
2020 och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsve-
tare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatör.

MISSA INTE
Akavia har CV-skrivarstuga den 12 oktober mellan kl. 11–13 
i Punch! Kom så hjälper vi dig att skriva CV:et som förbättrar 
dina chanser att få drömjobbet!
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En karriär på Setterwalls

Att arbeta på Setterwalls erbjuder dig mer än bara ett jobb – det är ett stort steg för dig i din 
karriär där du erbjuds en unik plattform av utvecklingsmöjligheter. Setterwalls är en av Sveriges 
främsta affärsjuridiska advokatbyråer och vår historia går tillbaka till 1878. Vi är väldigt stolta 
över de avtryck som Setterwallare har gjort genom åren. Och fortsätter att göra.
 
Hos oss ges du stort ansvar men du får också stöd från några av Sveriges absolut bästa jurister. Genom 
din anställning på Setterwalls kommer du att utvecklas till en framstående jurist och förhoppningsvis 
kommer du också att ha väldigt roligt på vägen!  Hur har vi blivit en av Sveriges mest välrenommerade 
advokatbyråer både bland klienter och studenter? Svaret är enkelt – våra medarbetare. 

Anna Berglund är biträdande jurist i Setterwalls  bank och finansgrupp och har jobbat på 
Setterwalls sedan 2017. Anna, hur kom du i kontakt med Setterwalls?
Första kontakten var när jag deltog på ”En dag på Settterwalls” under min studieperiod. Ett av våra 
studentevenemang där vi bjuder in studenter till kontoret och presenterar olika verksamhetsgrupper 
och minglar med studenter. Ett superbra tillfälle att ställa alla dina frågor och få en bild av Setterwalls 
som arbetsgivare. Personerna som jag fick träffa då gjorde ett starkt intryck på mig och det kändes 
därför självklart vart jag skulle söka mig.

Hur har din resa på Setterwalls sett ut? 
Jag har spenderat längst tid i vår M&A-grupp där jag trivdes väldigt bra och tyckte att arbetet var 
riktig kul! M&A-gruppen ger dig bra förutsättningar att lära känna hela byrån och alla som arbetar 
här eftersom du ofta samarbetar med andra verksamhetsgrupper. Jag har även alltid haft ett intresse 
för bank och finans så när det fanns en plats där var jag nyfiken att testa på det. Fördelen med en stor 
fullservicebyrå är att du har möjlighet att testa olika verksamhetsområden för att bredda dig och hitta 
vad som passar dig bäst. Nu har jag arbetat i vår bank- och finansgrupp i drygt ett halvår och trivs hur 
bra som helst både med personerna i gruppen och med arbetsuppgifterna.

Jessica Schönning började sin karriär på Setterwalls 2005, och är idag delägare och chef för 
fastighetsgruppen. Jessica, hur såg din resa ut till att bli delägare?
Redan i termin 3 blev jag rekommenderad att söka studentjobb på Setterwalls. Jag arbetade sedan extra 
på Setterwalls under resten av studietiden. Efter examen började jag arbeta på Setterwalls innan jag satt 
ting på Stockholms tingsrätt. Att börja på Setterwalls är ett beslut jag aldrig har ångrat. Det är snart 15 år 
sedan idag. Sedan dess har jag hunnit med att få tre barn, Mira, Klara och Axel. När jag var föräldraledig 
för tredje gången funderade jag mycket på livet och vad jag ville med min karriär. Jag kom fram till att 
jag verkligen älskar mitt jobb som advokat och rådgivare. Jag älskar att fortfarande få knäcka juridiska 
frågor men allra mest älskar jag att få ge råd och hjälpa människor. Vidare tycker jag att ledarskap är 
särskilt roligt och jag älskar att se medarbetare utvecklas. 

Var vill du se Setterwalls framåt?
Jag vill se att Setterwalls fortsätter sträva efter att ständigt bli bättre såväl för klienter som medarbetare. 
Jag vill att vi fortsätter arbeta med ledarskapsfrågor och ser till att vara en arbetsplats där alla trivs, 
mår bra och känner att de verkligen utvecklas som jurister men också som människor. Att vi ska vara en 
modern byrå där det är självklart att man ska kunna kombinera arbete med familj.

Dina möjligheter som juriststudent 
hos Setterwalls

Vi är alltid intresserade av ambitiösa 
juriststudenter som vill bli en del av byrån 
och få en värdefull inblick i vår affärsjuridiska 
verksamhet. Vi har en rad olika studentroller 
och även ett talangprogram som vi erbjuder ett 
begränsat antal studenter varje år. 

Våra studenttjänster

Kvällsreceptionist
Till dig som befinner dig i början av 
juristprogrammet erbjuder vi en meriterande 
och lärorik inblick i arbetet på en affärsjuridisk 
byrå, under 1-2 kvällar i veckan i vår reception.

Kvällsassistent
Till dig på T3 eller senare ger vi en möjlighet 
att jobba ca 2 eftermiddagar/kvällar i veckan 
för att stötta våra jurister och assistenter i olika 
ärenden.

Studentpool
När du befinner dig på T5 eller senare erbjuder 
vi dig arbete med juridiska uppgifter kopplade 
till våra klientärenden. Du jobbar nära 
verksamheten tillsammans med erfarna jurister, 
en till två dag i veckan under ett helt år.

Sommarnotarie
Under 6 veckor på sommaren får du som går T6/
T7/T8 arbeta med juridiska uppgifter i aktuella 
ärenden och har en tät kontakt med andra 
sommarnotariekollegor och erfarna jurister.

Uppsatspraktik
Närmar du dig slutet på juristprogrammet? En 
uppsatspraktik hos oss ger dig god inblick i vår 
juridiska verksamhet och möjlighet att delta i 
olika projekt. Vi hjälper dig gärna med förslag på 
intressanta och aktuella uppsatsämnen.

Biträdande jurist
Som biträdande jurist på Setterwalls arbetar 
du med kvalificerade och intressanta ärenden 
tillsammans med mycket kompetenta och drivna 
kollegor. Beroende på vilket rättsområde som du 
kommer att jobba inom kan ärendenas karaktär 
se olika ut, men gemensamt i alla uppdrag är 
vårt inkluderande arbetssätt som ger dig tidig 
kontakt med stora och spännande klienter och 
möjligheter till eget ansvar från början. Det är 
bara du som sätter gränserna för hur långt du 
kan nå hos oss.

Talangprogram 
Setterwalls Talangprogram är ett program för 
dig som har ett särskilt intresse av affärsjuridisk 
verksamhet och det dagliga byrålivet. Genom 
Setterwalls Talangprogram får du en unik 
möjlighet att redan under studietiden bygga ett 
nätverk av framstående affärsjurister. Du som 
blir uttagen till Setterwalls Talangprogram blir 
tilldelad en mentor och blir även inbjuden till ett 
antal träffar, föreläsningar och aktiviteter.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på 
Setterwalls, följ oss på Instagram  
@setterwallskarriar eller besök vår hemsida  
www.setterwalls.se/karriar.

http://www.setterwalls.se/karriar
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Vi är ett sammansvetsat team på drygt 100 personer i Stockholm med den internationella byråns 
alla fördelar. Vi sitter i trevliga lokaler centralt på Vasagatan 7 och erbjuder dig en stimulerande, 
inkluderande och trevlig arbetsmiljö med gemensamma aktiviteter såsom lunchlöpning, 
internationella fotbollsturneringar och AW:s på Stockholmskontoret.
 
Tillsammans arbetar vi över rättsområden och landsgränser för att bistå våra klienter på bästa 
sätt. Baker McKenzie grundades i Chicago 1949 och idag är vi fler än 13 000 medarbetare på 77 
kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991.
Vårt svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 och Baker McKenzie 
undertecknade FN:s Global Compact 2015.

Att knacka på vår dörr i Stockholm är som att stå på tröskeln till alla 77 Baker McKenzie-kontor 
i alla 46 länder samtidigt. Tillsammans gör vi flest cross border-affärer i världen. För tionde 
året i rad. Hur är det möjligt? Därför att vi inte är ett nätverk av olika byråer, utan ett globalt 
nystan av lokal kompetens. Ett företag som alltid tänker och agerar som en enhet. Ett företag med 
gemensamma värderingar, rutiner och processer - obegränsade av språk kultur och juridik.

Nedan finner ni ett utdrag av en intervju med Sofie, associate M&A/PE publicerad på www.
bakermckenziestockholm.se, som gick från att vara uppsatspraktikant till anställd.

Jag tycker det är roligt att komma till jobbet. Alla umgås med varandra och hjälper varandra, 
vi är alla ett team och det skapar verkligen en gemenskap. Uppgifterna tycker jag är väldigt 
varierande och kommer från alla världens hörn, eftersom byrån globalt sett har så nära kontakt så 
får man verkligen arbete från kollegor världen över. Under min första tid här har jag redan hunnit 
arbeta med mina kollegor i Chicago, Singapore, Amsterdam och Barcelona. Vidare så har jag fått 
fantastisk vägledning av mina Stockholmskollegor så jag har hela tiden känt att man aldrig är 
ensam med frågor, något som känts väldigt viktigt för mig. Det är även en väldigt avslappnad 
stämning där man känner att det finns en oerhörd tillit till en som arbetstagare.

Några avslutande ord?

Att jag verkligen kan rekommendera Baker McKenzie som arbetsgivare. Jag känner på söndagarna 
att jag ser fram emot att komma till jobbet på måndagen, något som inte var självklart när jag 
pluggade på Juristprogrammet. Vi har det så roligt och socialt på kontoret och får jobba med 
några av världens största klienter, egenskaper som definierar jobbet på Baker McKenzie.

Vi förväntar oss inte att du är en fullfjädrad, perfekt jurist från första dagen. Därför får du gå vårt 
utvecklingsprogram "The Bakery", där vi steg för steg coachar dig till att bli en framgångsrik 
affärsjurist - både på svenska och på engelska.

Vi på Baker McKenzie vet att praktisk utbildning är oumbärlig för att ta klivet mot att bli en 
framgångsrik jurist. Och det krävs mycket mer än vad det svenska juristprogrammet har att 
ge. Därför är vi stolta över att varje år kunna erbjuda ett antal studenter sommarnotariat och 
uppsatspraktik hos oss, på världens högst rankade advokatbyrå.

Vi är alltid nyfikna på nya juristtalanger. Därför vill vi gärna träffa studenter som du och berätta 
mer om vår byrå, till exempel om dina framtida kollegor, som sitter i Chicago, Johannesburg och 
Guadalajara. Och att det globala samarbetet med dem blir vardag för dig.

Vill du veta mer? Besök då vår karriärsida eller hör av dig till Filip Edström, Human Resources 
Generalist, på 0704 45 98 96 alt. filip.edstrom@bakermckenzie.com.

http://www.bakermckenziestockholm.se
http://www.bakermckenziestockholm.se
https://www.bakermckenziestockholm.se/
mailto:filip.edstrom@bakermckenzie.com
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Mannheimer Swartling levererar högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning. Våra skickliga medarbetare 
finns i Sverige och internationellt, och är verksamma inom affärsjuridikens samtliga områden. Att 
arbeta med byrån ska vara en kvalitetsstämpel – för oss har just det alltid varit en viktig målsättning 
och drivkraft. Vår unika affärsmodell, Pure Lockstep, innebär att vi fokuserar på gemensamma mål, 
helt utan individuella ekonomiska incitament. Grundidén är helt enkelt att vi mår och presterar som 
bäst när vi har gemensamma mål att uppnå. Resultatet från verksamheten delas lika mellan byråns 
partners, och övriga juristers ersättning är lika för alla med samma erfarenhetsnivå. På det sättet har 
vi byggt en samarbetskultur där vi hjälper varandra att bli så bra vi bara kan bli. Kunskap delas och 
sprids obehindrat inom hela byrån, vidare till varje klient. 

Att arbeta hos oss
Som anställd har du många utvecklingsmöjligheter, som vårt sex år långa utbildningsprogram, rotation 
mellan verksamhetsgrupper, mentorskapsprogram, secondment och utlandstjänstgöring.

Företagskulturen inom Mannheimer Swartling är stark och präglas av tre 
grundläggande värderingar. 

• Kvalitet – Vi eftersträvar högsta kvalitet i allt vi gör. 

•  Affärsfokus – Vi håller oss ständigt 
uppdaterade på våra klienters utmaningar och 

skräddarsyr juridiska lösningar utifrån dem. 

•  Laganda – Vi hjälper varandra och 
delar prestigelöst på kunskap och erfarenhet 
till förmån för hela byrån. 

Vill du bli en i teamet?
Mannheimer Swartling har 600 medarbetare 

och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Bryssel, New York, Moskva och Singapore. Vi är 

ett stort team med lika många olika intressen och 
drivkrafter som det finns utvecklingsmöjligheter på 

byrån, det finns ingen särskild mall som du behöver passa 
in i. Det vi alla har gemensamt är övertygelsen om att det 

är tillsammans som vi når de bästa resultaten. Vid rekryteringen 
av medarbetare ser vi till en helhetsbild där det viktigaste är att du 

har ett genuint intresse för affärsjuridik och konsultrollen samt att du delar våra 
grundläggande värderingar.

Tillsammans har vi skapat oss en självklar plats i flera av samhällets och näringslivets 
största händelser. Vill du vara med?

Lediga tjänster
Vi rekryterar cirka 60 jurister per år till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Rekryteringen 
sker löpande under året och vi rekommenderar att ansökan skickas in fyra till sex månader innan 
planerad examen.

Sommartraineeprogram
Varje sommar tar vi in 35 traineer som under sex veckor får uppleva hur det är arbeta som jurist på 
våra kontor i Stockholm, Göteborg respektive Malmö. Sommartraineeprogrammet finns till för att du 
som är juriststudent ska få en känsla för byrån och en praktisk introduktion till rollen som affärsjurist.

Som sommartrainee tillhör du en eller flera verksamhetsgrupper. Tillsammans med resten av 
teamet arbetar du med inkommande ärenden och får lära känna företagskulturen, affärsjuridiken 
och konsultrollen. Under hela perioden har du engagerade faddrar och kollegor vid din sida. Varje 
traineesommar bjuder även på flera sociala aktiviteter. Du kommer utan tvekan att knyta en mängd 
nya kontakter med jurister från byrån och studenter från andra universitet.

Sommartraineeprogrammet riktar sig framför allt till dig som läser termin sex till och med åtta på 
något av juristprogrammen i Sverige. Ansökningsperioden startar i början av november varje år och 
då hittar du annonsen under ”Lediga tjänster”.

Training Programme
Mannheimer Swartling Training Programme är ett utbildningsprogram för dig som vill komplettera 
dina juridikstudier med praktiska övningar och fiktiva case. Under några heldagar utvecklar du dina 
juridiska färdigheter, knyter nya kontakter och bekantar dig med arbetet på en affärsjuridisk byrå.

Trainee i Bryssel
Är du intresserad av EU- och konkurrensrätt? Som trainee vid vårt kontor i Bryssel blir du under sex 
månader en viktig del av byråns EU- och konkurrensrättsgrupp. Du slussas snabbt in i arbetet och får 
tidigt utveckla och bidra med dina juridiska färdigheter.
Traineetjänsten riktar sig till dig som är nyexaminerad eller i slutet av dina studier.

Studentevent
Om du är nyfiken på hur det är att arbeta hos oss är du varmt välkommen att träffa oss på något av de 
studentevent vi arrangerar. Du hittar våra event på mannheimerswartling.se/karriar och på Instagram 
@Mannheimer_Swartling.

http://mannheimerswartling.se/karriar
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På Linklaters är vi våra klienters tillförlitliga och innovativa rådgivare. Vår styrka är samarbete 
över olika juridiska arbetsområden i hela världen. Vi är en internationell affärsjuridisk byrå som 
alltid är villiga att lära oss mer och dela med oss av kunskap. På Stockholmskontoret arbetar 
vi med M&A Corporate, M&A Real Estate, Banking & Finance samt Dispute Resolution. Vi 
tillhandahåller de rätta förutsättningarna för dig att bli ledande inom ditt rättsområde genom 
handledning och stöttning från erfarna kollegor i kombination med globala utbildningar i världs-
klass. Bli en del av oss och upptäck en karriär inom affärsjuridik där möjligheterna att utvecklas 
tillsammans är oändliga!

Vi ger dig unika möjligheter att lära dig från de allra främsta experterna, vässa dina affärsjuridis-
ka kunskaper och slipa på dina färdigheter samtidigt som du knyter internationella kontakter. 
Vi erbjuder även kompetensutveckling i form av utbildning, både lokalt och genom vårt gedigna 
globala utbildningspaket. 

På Linklaters finns goda möjligheter till secondments och vårt Stockholmskontor ger dig det bäs-
ta av en stor byrås fördelar gällande erfarenheter och knowhow i kombination med en familjär 
stämning på kontoret. Det finns möjligheter att utvecklas och engagera sig inom många olika 
områden såsom legal tech, ESG, och CSR. Vi erbjuder en arbetsplats som värnar om Diversity & 
Inclusion, agile working och feedback. 

Vi finns i: Stockholm i Norden, huvudkontor i London, total 31 kontor i 21 länder
Vi anställer: Jurister med svensk juristexamen 
Antal anställda: 65 i Stockholm (5 190 globalt)
Varav jurister: 35 i Stockholm (2 300 globalt) 
Ingångslön: 35 000 :- (+ 2000:- vid tingsmeritering/dubbelexamina ekonomi) 

Vägar in till oss/Lediga tjänster 

• Junior Associate Programme: Efter examen eller tingstjänstgöring. Fast anställning i 
en av våra arbetsgrupper. 

• Uppsatspraktik: 2–12 veckor. Med handledare som stöttar och guidar dig under 
praktikperioden. 
 
Under våren och hösten 2022 har du möjlighet att göra din uppsatspraktik hos oss i 
någon av våra arbetsgrupper. 

• Sommarnotarie: för dig som läser T5 och uppåt, som Summer Associate jobbar 
du under sex veckor med möjlighet att delta i ett utbildningsprogram på vårt 
huvudkontor i London under två veckor. 
 
I veckan släpptes annonsen för vår rekrytering av Summer Associates till sommaren 
2022. Platserna går åt snabbt – ansök redan idag!  

• Legal Researcher/Drömjobbet: för dig som läser T2–T5 är det här en juriststudents 
drömjobb! Du får assistera våra jurister med juridiskt arbete under ett års tid. Med 
handledare och flexibla arbetstider som passar dina studier. Arbetet sker uteslutande 
på distans. 

• Kvällsassistent: redan från T1 – på kvällstid arbetar du i vår reception och växel samt 
assisterar juristerna med juridiskt arbete. Med mentor och schema som passar dina 
studier. 

Bli en del av vårt team
Vi rekryterar löpande och vill träffa dig så snart som möjligt – så vänta inte med din ansökan! 
Ansök genom att maila oss på direkt på stockholmrecruitment@linklaters.com.  

Bifoga CV, personligt brev, gymnasiebetyg, betyg från din juridiska utbildning samt övriga 
betyg/intyg som du vill inkludera i din ansökan.

Vi berättar gärna mer om oss, vägar in, lediga tjänster och besvarar alla dina frågor om 
hur det är att jobba på en internationell affärsjuridisk byrå – varmt välkommen att höra 
av dig till Marie eller Eleonore på HR.

marie.lundqvist@linklaters.com   eleonore.hager@linklaters.com
08-665 41 72      08-665 66 07

mailto:stockholmrecruitment@linklaters.com
mailto:marie.lundqvist@linklaters.com 
mailto:eleonore.hager@linklaters.com
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Our People är nyckeln till vår framgång. Från dag ett är du som anställd en del av våra unika och 
utmanande projekt och jobbar i team med kollegor från olika arbetsgrupper och kontor. Resultatet 
blir, utöver bästa möjliga service för våra klienter, en inspirerande miljö där vi delar kunskap och lär 
oss av varandra. Av samma anledning har vi även ett nära samarbete med våra kollegor i Helsingfors. 
Vi arbetar med aktiemarknadsrätt, fastighetsrätt, företagsöverlåtelser, finansiering, konkurrensrätt, 
offentlig upphandling, arbetsrätt, tvister samt IT- och immaterialrätt.

Vi uppmanar alla våra kollegor att ta Ownership för sin egen utveckling och stöttar detta genom 
vårt interna utbildningsprogram, Hannes Academy, som ger dig viktiga verktyg i din professionella 
och personliga utveckling i alla skeden av din karriär. Genom Hannes Academy introduceras du 
till hur vi arbetar med varandra och våra klienter, och får möjlighet att lära dig mer om våra olika 
verksamhetsområden. Du får även löpande inblick i andra aktuella ämnen inom juridiken vilket ger dig 
ytterligare kunskaper och färdigheter som hjälper dig i ditt arbete.

På Hannes Snellman är alla en del av teamet från dag ett. Vi är One Firm och för att optimera vårt 
samarbete sitter vi tillsammans i kontorslandskap vilket bidrar till ett öppet klimat och en härlig 
stämning. Gemenskap och samarbete är viktigt för oss och vi arrangerar många sociala aktiviteter, 
exempelvis Hannes Day – en heldag med aktiviteter för alla kollegor från båda kontoren. Vi tävlar årligen 
i Advokat-SM i fotboll, innebandy och padel, och har även en bokklubb, en löpargrupp samt veckovisa 
padel- och innebandyträningar.

Hos oss kan du arbeta redan under studietiden och vi erbjuder flera traineetjänster: Evening Receptionist, 
Evening Legal Assistant, Law Student Trainee, Summer Trainee och Thesis Trainee. Som trainee hos oss 
får du in en fot i den affärsjuridiska världen redan under studietiden. Vi är glada över att många av våra 
trainees även väljer att stanna kvar hos oss som biträdande jurister efter examen!

 
Inriktning: Affärsjuridik

Kontor: Stockholm och Helsingfors

Antal anställda: 350, varav 100 i Stockholm

Hemsida: www.hannessnellman.com

Kontaktperson: Annie Tillmo, HR Business 
Specialist, annie.tillmo@hannessnellman.com

Hannes Snellman Sweden

@hannessnellman_sweden

Hannes Snellman

Law Student Trainee Programme
Vi presenterar stolt vårt unika Law Student Trainee Programme där du som student introduceras till 
affärsjuridiken redan under din utbildning. 

Som Law Student Trainee hos oss får du värdefull arbetslivserfarenhet samt kunskaper, färdigheter och 
kontakter som är värdefulla på din väg att bli en framgångsrik jurist. Under fyra månader arbetar du 
heltid i en av våra arbetsgrupper med varierande uppgifter. Du jobbar såväl självständigt som i team 
och får delta i spännande och unika projekt och lära dig hur vi arbetar med våra svenska, nordiska och 
internationella klienter.

Vårens Law Student Trainee Programme pågår mellan 7 februari och 31 maj, och du tar ett studieuppehåll 
under perioden som du arbetar hos oss. Traineetjänsten är avlönad. Vi söker juriststudenter med 
ett intresse för affärsjuridik och näringslivsfrågor. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga, goda 
kunskaper i svenska och engelska samt har avslutat din femte termin vid programmets start. Om du är 
särskilt intresserad av ett specifikt affärsområde får du gärna ange det i din ansökan.

Sök tjänsten genom att gå in på vår hemsida och skicka in din ansökan med CV, personligt brev, betyg 
och relevanta intyg redan idag. Ansökan stänger den 5 december men intervjuer och urval sker löpande. 
Varmt välkommen med din ansökan!

mailto:annie.tillmo@hannessnellman.com
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Kanske är du vår framtida medarbetare eller kanske vill du bara veta mer om 
yrket? Oavsett vilket erbjuder Gernandt & Danielsson dig som student flera 
möjligheter att lära dig mer om, och pröva på, tillvaron som affärsjurist.

Research Trainee: Du arbetar hos oss 
cirka en dag i veckan med kvalificerat 
juristjobb och tjänsten löper inlednings-
vis en termin med möjlighet till 
förlängning.
Summer Trainee: Vi anställer varje 
sommar 10-15 studenter som under sex 
veckor får chansen att vara med i det 
dagliga arbetet på byrån. 
Ansök senast den 21 december.
Support trainee: Om du har läst minst 
två terminer kan du jobba parallellt med 
studierna när vi behöver support med 
administrativa uppgifter. 

Thesis Trainee: En möjlighet att kom-
binera ditt examensarbete med praktik. 
Mentorship Program: Du matchas 
under en termin ihop med en av byråns 
jurister som du kan bolla tankar och 
diskutera karriärval med. 
Förhoppningsvis får du även en bättre 
bild av arbetet som affärsjurist.
G&D Insight: Vi vill gärna träffa dig 
under våra event för dig som student. 
Skapa kontakt med oss via QR-koden 
eller läs mer på gda.se/karriar för mer 
information om nästa möjlighet att 
träffa oss.

Skapa kontakt

Hannah Öst
Talent Acquisition 
Manager
hannah.ost@gda.se
gda.se/karriar

Vi vill lära känna dig som student

Gernandt & Danielsson 
är en av de ledande svenska 
advokatbyråerna inom svensk 
och internationell affärsjuridik 
med särskilt fokus på företags-
förvärv, aktiemarknadsrätt, 
bank och finans samt tvist-
lösning. Byrån har kontor 
i centrala Stockholm 
och samarbetar med ledande 
byråer i bl.a. London, New 
York och övriga Norden. 
Gernandt & Danielsson 
topprankas år efter år 
i ledande svenska 
och internationella 
klientundersökningar.
 
Antal medarbetare: 
Ca 130 varav ca 80 jurister

Anställer: 
Ca 20 associates årligen

Camilla Hedner, associate 
på Gernandt & Danielsson 
och tidigare student vid 
Stockholms universitet, 
arbetar idag med gröna 
företagsobligationer. Nu 
uppmuntrar hon dig som 
student att vara kreativ i ditt 
karriärval för att hitta ditt 
eget sätt att påverka.

Klimatfrågan har engagerat 
henne länge, men för fyra år 
sedan när hon precis börjat på 
G&D fick hon ett uppvaknande 
efter att ha sett en dokumentär 
och insåg att det inte räckte 
att hon levde ett hållbart liv på 
fritiden.

Camilla undersökte jobb-
möjligheter på allt från 
frivilligorganisationer till 
rättsväsendet, med tanken 
att på sikt kunna påverka 
rättstillämpningen i en mer 
hållbar riktning. Mitt i sökandet 
insåg Camilla att många 
näringslivsaktörer arbetar 
aktivt och medvetet för att bli 

mer hållbara – företag som hon 
typiskt sett arbetar med i sin 
roll som affärsjurist. Det blev 
tydligt för henne att även ett 
arbete inom affärsjuridiken 
hade potential att bidra till den 
hållbara utvecklingen, om än 
”bakom kulisserna”.

I samtal med delägare nämnde 
Camilla sitt starka intresse 
för hållbarhetsfrågor, och mer 
specifikt gröna obligationer. 
Kort därefter fick hon möjlighet 
att delta i det projektteam 
som satte byråns första gröna 
obligation.

”Det är en stor fördel med 
att jobba på G&D – delägarna 
uppmuntrar att man visar 
intresse för ett visst ämne 
och tar egna initiativ. När jag 
gjort det fick jag de verktyg som 
krävdes för att förverkliga mitt 
engagemang.”
 
Sedan byråns första gröna 
obligationsprojekt avslutades 
har Camilla arbetat med 

flera liknande ärenden 
och hennes gissning är att 
många arbetstillfällen som 
hållbarhetsjurist ännu inte är 
upptäckta. För de studenter som 
vill kombinera ett intresse för 
miljön med sitt arbete tipsar 
hon om att våga vara kreativ.

”Börja med att fundera över 
vilken roll du tror dig passa 
bäst i. Oavsett om den finns 
på en myndighet, hos en 
frivilligorganisation, på en 
advokatbyrå eller annan plats 
kan du sedan ta det vidare 
därifrån och försöka lista ut 
hur just den arbetsgivaren 
arbetar med hållbarhetsfrågor. 
Idag är jag väldigt glad att jag 
stannade på G&D. Jag har en 
nära kontakt med delägarna 
som möter nya idéer, stort som 
smått, med entusiasm och vi har 
dessutom förmånen att arbeta 
med klienter som har verklig 
potential att göra skillnad och 
efterfrågar den här typen av 
juridisk rådgivning.”

Affärsjuridik och klimatengagemang – en möjlig kombination?



32

”På Delphi får jag uppskattning för vem jag är och för vad just jag kan.” 
– John Neway Herrman, Senior Associate / Advokat

Vi är Delphi.

Delphi är en progressiv affärsjuridisk advokatbyrå med erkända specialister inom många av affärsjuri-
dikens områden. Vi är cirka 200 medarbetare, varav ungefär 150 jurister. Våra kontor finns i Stockholm, 
Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping. Delphi är certifierade som ett Great Place to Work® och 
har även fått motta Justitiapriset två gånger.

Genom att korsa djup affärsförståelse med nya smartare sätt att tänka, skräddarsyr vi vår service, exper-
tis och erbjudanden efter våra klienters olika behov. Vi ger tydliga råd och rekommendationer baserade 
på varje klients unika affärsutmaning och är en strategisk samarbetspartner till våra klienter. Vi driver 
utvecklingen framåt och utmanar varandra, våra klienter och branschen med den bästa affären som mål.

Valet av affärsjuridisk partner är idag viktigare än någonsin. I en värld som ständigt förändras behöver 
klienterna någon som tar sig tid att förstå hur politiska, tekniska och samhälleliga faktorer påverkar 
dem. Hos oss får våra klienter en samarbetspartner som har drivkraften och kompetensen som krävs 
för att förstå varje klients värld och hjälper dem att fatta framgångsrika beslut.

För att vara klienternas viktigaste partner i en föränderlig tid behöver vi medarbetare med en särskild 
drivkraft och ett särskilt mod. Vi arbetar i små, effektiva team med professionell handledning i nära 
samarbete med seniora jurister. Hos oss får du omväxlande arbetsuppgifter och tidig klientkontakt. Vi 
arbetar med stöd av digitala verktyg inom AI och väljer aktivt nya metoder och verktyg som bidrar till 
en ökad utveckling och kunskap för dig som medarbetare.

Vi är en annorlunda advokatbyrå. Vi vågar tänka nytt. Vi vågar gå vår egen väg.

Välkommen förbi vår monter! 

Vårt erbjudande till Dig
 
Vi erbjuder dig som student en rad spännande möjligheter som ger dig en inblick i hur det är att arbeta 
hos oss, redan innan du har tagit examen. För er studenter har vi skapat Delphi Trainee Program. Inom 
ramen för programmet erbjuder vi ett antal tjänster såsom Office Support Trainee, Summer Trainee, 
Thesis Trainee, Associate Trainee och Dispute Trainee. Kom förbi vår monter så berättar vi mer. Du kan 
också ta del av programmet på Delphi.se

Är du nyfiken på hur det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå och vill förbereda dig lite extra inför 
arbetslivet? Då ska du bli medlem på Friends of Delphi! Friends of Delphi är en nylanserad kunskapsportal 
som länkar samman affärsjuridikens teori och praktik och ger dig en unik inblick i byrålivet. Kom förbi 
vår monter och anmäl dig redan idag!
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Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i sex av Sveriges 
största städer. Vårt mål är att utveckla människor – både klienter och egna talanger – för 
framgångsrika affärer. Vi välkomnar den tekniska utvecklingen och vår rådgivning ska alltid 
vara rak och tydlig, med fokus på affärsnyttan – ett arbetssätt vi kallar för ”no nonsense”. 

Framtidssäkra din karriär
Tidig klientkontakt och ett nära samarbete mellan delägare och biträdande jurist innebär att 
våra nyanställda snabbt coachas in i hetluften, redan från dag ett. Som jurist på Lindahl kommer 
du att lämna råd i ett flertal av de mest intressanta affärerna i Sverige, ofta med internationell 
anknytning. Du kommer att jobba med innovativa kunskapsföretag - klienter som ofta ligger i 
framkant inom sina respektive områden och kräver detsamma av sina rådgivare. Du kommer 
kort och gott att arbeta på en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med några av 
de mest spännande uppdragen. 

Vi vill ständigt komma i kontakt med drivna och engagerade studenter som vill börja sin karriär 
på Lindahl. Våra kontor erbjuder flera möjligheter att redan under studietiden få en inblick i hur 
det är att arbeta på en affärsjuridisk byrå.

Vi erbjuder bland annat:
• Sommarnotarietjänster
• Uppsatspraktik
• Extrajobb av olika slag
• Utbildning i samband med Business Law Challenge

Vill du veta mer om hur en framtid på Lindahl kan se ut? Kom förbi oss i den röda montern!

Business Law Challenge
Juristprogrammet kan lära dig mycket, men den skicklige affärsjuristen behöver många fler 
färdigheter. För affärsjuristen är affären lika viktig som juridiken och mycket handlar om 
riskvärdering, affärsjuridisk analys, praktiskt avtalsarbete och affärsjuridiska förhandlingar. 
Business Law Challenge utmanar dig i just denna typ av praktiska kunskaper som 
juristprogrammet inte kan erbjuda.

Läs mer på businesslawchallenge.se 

 

http://businesslawchallenge.se 
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Fredrik Bergman vid Centrum för rättvisa:  
”Man betalar själv för att staten har gjort fel”

Kan du berätta om dig själv 
och Centrum för rättvisa?

Jag heter Fredrik Bergman, är 
uppväxt i Eskilstuna och läste 
juridik i Uppsala. Jag var först 
intresserad av att bli domare 
och ville sitta ting. Mot slutet av 
programmet intresserade jag 
mig särskilt för Europarätt. Vi 
hade en föreläsning med Gun-
nar Strömmer som berättade 
att han hade startat en verk-
samhet där man skulle använ-
da juridiken som ett verktyg 
för att stärka människor och 
försvara deras rättigheter mot 
staten. Denna verksamhet var 
Centrum för rättvisa. 

På grund av Sveriges inträde i 
EU fanns plötsligt en möjlighet 
för enskilda att driva mål mot 
staten och göra sina grund-
läggande rättigheter gällande. 
Problemet var att enskilda inte 
hade råd. Centrum för rättvisa 
skulle handla om att samla in 
pengar för att driva prejudi-
katsmål till Högsta domstolen. 

Jag gjorde praktik hos Centrum 
för rättvisa. Men jag satt ändå 
ting och gick domarbanan vid 
Svea hovrätt. Sedan läste jag en 
master i konstitutionell rätt på 
Harvard, och det var då jag in-
såg att jag ville arbeta med ju-
ridik för och inte mot enskilda.

Jag blev chefsjurist hos Cen-
trum för rättvisa 2016 och 
chef för verksamheten 2018. 

Vilka är de största utmaning-
arna som du möter i ditt ar-
bete?

Det är de människoöden som 
man möter. Om man exempel-
vis tittar på ett antal familjer 
som bodde i Folkesta utanför 
Eskilstuna. Kommunen be-
stämde att Folkesta skulle bli 
ett industriområde. Bostäderna 
blev värdelösa. På grund av det 
sätt som kommunen gick tillvä-
ga hade dessa människor ingen 
möjlighet att rättsligt ifrågasät-
ta beslutet. Vi engagerade oss i 
ärendet och för de här männ-
iskorna. Utgångspunkten var 
skyddet för äganderätten och 
att kommuner och staten inte 
får beröva enskilda deras egen-
dom annat än om det krävs för 
angelägna allmänna intressen. 

I ett sådant fall blir man väl-
digt emotionellt engagerad och 
kommer nära de drabbade. Här 
rörde det sig om människor 
som blev överkörda av kommu-
nen på ett oerhört tragiskt sätt.

Vad skulle du önska dig för 
juridisk julklapp?

Att man inför en generell rätt 
till ersättning för rättegångs-
kostnader i förvaltningsmål. 
Idag har vi en ordning där de 
allra flesta människor som 
överklagar ett myndighetsbe-
slut och hamnar i en rättspro-
cess i förvaltningsdomstol, för-
väntas processa själva och på  

 
 
egen bekostnad. Jag tycker att 
det är orimligt att enskilda som 
drabbas av felaktiga myndig-
hetsbeslut, tar det till domstol 
och som på grund av ärendets 
komplexitet anlitar en advo-
kat, inte får ersättning när de 
vinner. Man betalar själv för att 
staten har gjort fel.

Vad skulle du ge för råd till 
studenter som är osäkra på 
vad de vill göra efter exa-
men?

Jag tror att man ska kasta sig ut 
i arbetslivet och testa sig fram. 
Juristutbildningen ger en juri-
disk allmänbildning. Den prak-
tiska juridiken lär man sig när 
man börjar arbeta. Man bör 
dock följa sin magkänsla och 
inte tänka för mycket på vad 
som är prestigefullt och beta-
lar bäst. Jag tror att det är svårt 
att arbeta med juridik om man 
inte känner att det finns ett syf-
te med det.

TEXT Simon Napoléon Tell
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Ulrika Borg vid KRIM advokater: ”I nästan varje 
rättegång händer någonting som man inte har 
förväntat sig”
 
Kan du berätta kort om dig själv?
Jag heter Ulrika Borg och är försvarsadvokat. Vad gäller stu-
dierna inledde jag med att läsa humaniora och samhällsve-
tenskap. Jag hade höga tankar om humaniora och relativt låga 
tankar om juridik. När jag blev klar med min första utbild-
ning och skulle söka mig vidare, började jag vikariera som lä-
rare. Men plötsligt riskerade familjen att förlora ett landställe 
som vi hade hyrt sedan 1800-talet. Jag gick då till en advokat 
som gav mig ett utdrag ur lagboken. På tunnelbanan hem tänk-
te jag att detta kunde vara min flykt från att fullfölja planen 
att doktorera i idéhistoria. Jag började därför läsa juridik. 

Idag är jag en av sex delägare på en byrå som heter KRIM advo-
kater. Vi är den första startade byrån med brottmålsadvokater 
där det endast är kvinnliga delägare.

Vilka är de största utmaning-
arna som du möter i ditt arbe-
te?
Just nu är jag oerhört upprörd 
över nya lagförslag, såsom för-
slag på att höja straffen och in-
föra häktningspresumtion för 
många fler brott. Det är frus-
trerande och något som jag 
bär med mig i mitt arbete. Jag 
träffar ju dessa, för det mes-
ta, unga män – eftersom det är 
män som begår brott i högre 
grad än kvinnor. I mötet med 
dessa människor blir jag inte 
särskilt övertygad om att det 
hjälper att sätta alla i fängelse. 

Därutöver är det en oerhörd 
tidspress. Att få ihop schema-
pusslet är svårt, framför allt när 
man hjälper frihetsberövade 
klienter.

Vad tycker du känns mest gi-
vande i ditt arbete?
Att man nästan aldrig vet vad 
som ska hända under dagen. I 
nästan varje rättegång händer 
också någonting som man inte 
har förväntat sig.

Jag tänker att jag skulle vilja 
ställa den där frågan som alla 
alltid ställer till försvarsadvo-
kater…
Om varför jag skulle kunna tän-
ka mig att försvara en pedofil?

Exakt. Hur reflekterar du 
kring det moraliska?
Jag tänker alltid att det kan vara 
jag som blir misstänkt, för det 
kan hända vem som helst. Det 
är enkelt att säga: “Hur kan du 
som har barn försvara en pedo-
fil?”. För det första vet jag inte 
om personen är skyldig. Sedan 
har man en annan relation till 
personen, eftersom jag enbart 
ska finnas med för klienten. 

Även om en klient erkänner och 
brotten är fruktansvärda ger det 
sig naturligt att man hittar en 
ingång. Trots att det finns myck-
et bevisning och personen er-
känner, finns det annat att han-
tera. Man ska bland annat titta 
på påföljd och finnas med under 
tiden någon är frihetsberövad. 
I slutändan får man inte glöm-
ma att det kan vara jag som blir 

orättfärdigt och orättvist miss-
tänkt för något, och då skulle 
jag endast acceptera en advo-
kat som stod vid min sida och 
hjälpte mig. Jag har suttit i för-
handling med vidrig brottslig-
het, men på något sätt kan man 
separera det – och ifall man inte 
kan det får man väl byta bana.

Vad skulle du råda juriststu-
denter att göra om de vill ar-
beta som försvarsadvokat? I 
och utanför studierna?
Vad man ska försöka göra är att 
komma in på en humanjuridisk 
byrå. Det är alltid bra att arbeta 
vid sidan av studierna. Själv in-
såg jag relativt tidigt att jag ville 
arbeta med straffrätt, så jag sök-
te till specialkursen praktisk eu-
ropaprocess som gav mig kon-
takt med advokatverksamheten. 
Det enklaste är att söka sig till 
advokatbyråer så man blir in-
bjuden till verksamheten.

TEXT Simon Napoléon Tell

BILD Erik Hellsing
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Världen har aldrig rört sig snabbare än nu och på Bird & 
Bird fokuserar vi på att hjälpa företag att navigera rätt i 
det föränderliga digitala landskapet – oavsett om det gäller 
immateriella rättigheter, privat eller publik M&A, IPOs, 
dataskydd, regulatoriska frågor, kommersiella avtal, finan-
siering, skatt, tvister eller arbetsrätt. Affärer stannar sällan 
inom Sveriges gränser och därför finns Bird & Birds medar-
betare på 29 kontor i 20 länder runt om i världen.

Verksamhetsområden
IP, Commercial, Corporate, Data Protection, 
Tax, Employment, Dispute Resolution och 
Finance & Financial Regulation.

Branscher
Automotive, Aviation, Energy & Utilities, 
Financial Services, Life Sciences & Health-
care, Media, Entertainment & Sport, Retail 
& Consumer och Tech & Comms.

Kontor
Vi finns idag på 29 kontor i 20 länder. 
Utöver Stockholm och i övriga Europa finns 
vi i även i Asien, Australien & Nordamerika. 

Anställda
60 i Sverige (2 900 globalt)

Vi erbjuder
Rekrytering efter examen
Extrajobb och traineetjänster 
Uppsatspraktik

Internationella och lokala aktiviteter
Som medarbetare på Bird & Bird får du ta 
del av en mängd olika sociala och yrkes-
relaterade möten och aktiviteter. Med 
kollegorna i Stock¬holm erbjuds allt ifrån 
måndagsfrukostar, Lunch & Learns, AWs, 
sportaktiviteter och kick-offer. Dina inter-
nationella kollegor får du träffa och lära 
känna på årliga verksamhets- och bran-
chrelaterade konferenser på våra kontor 
runt om i världen. 

Möjligheter till karriär- och 
kompetensutveckling
Vi har ett tydligt kompetensutveck-
lings-program lokalt, nordiskt och interna-
tionellt för alla anställda. Att arbeta för Bird 
& Bird ska vara stimulerande, utmanande 
och roligt. Vi erbjuder arbete i en interna-
tionell miljö och vi jobbar kontinuerligt för 
att säkerställa kompetensutvecklingen för 
alla anställda.

Lawyers for a 
smarter world

Vill du arbeta med några av Sveriges mest intressanta rättsprocesser?

Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka rättighetsskyddet 
och rättssäkerheten i Sverige genom prejudikatbildande rättsprocesser. Genom Centrum för rättvisas 
studentprogram får du som juriststudent möjlighet att engagera dig för rättsstaten och vara med att 
utveckla fri- och rättighetsskyddet i Sverige. Vi erbjuder sommarnotarietjänster, praktikplatser och 
spännande utbildningar. 

Centrum för rättvisas arbete går ut på att i domstol företräda enskilda som fått sina grundläggande fri- och 
rättigheter överträdda av staten eller kommunerna. Våra rättsprocesser syftar till att ge enskilda upprättelse i 
rättsfall som bildar prejudikat och kommer fler till del. Centrum för rättvisa har alltid klienten i fokus och strävar 
efter att kunna erbjuda bästa möjliga juridiska rådgivning och processföring.

Med juridiken som verktyg har vi under snart tjugo års tid varit en stark röst för individens rätt. Genom ett stort 
antal banbrytande prejudikat har vi också bidragit till att utveckla juridiken och stärka den svenska rättsstaten.

Ett starkt skydd för individens fri- och rättigheter kräver lagstiftning och prejudikat, men också en juristkultur där 
sådana värden respekteras. En viktig del i Centrum för rättvisas verksamhet är därför att anordna utbildningar för 
juriststudenter i konstitutionella frågor.  Studentprogrammet är också vår viktigaste rekryteringskanal.

Följ oss på Instagram (@centrumforrattvisa) för att inte missa våra evenemang och jobb för juriststudenter!
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Möt Charlotte Levin, delägare på Vinge

Vem är du?
Jag heter Charlotte Levin, är född 1975 och är deläg-
are här på Vinge. Jag är specialiserad inom aktiebo-
lagsrätt, aktiemarknadsrätt, M&A och bolagsstyrning.  

Jag började läsa juridik på Stockholms universitet 1995. När 
jag inledde studierna hade jag inga planer på att jobba på ad-
vokatbyrå, men sökte tidigt extrajobb och blev kvällsrecepti-
onist. Därifrån klättrade jag och blev sommartrainee på sam-
ma arbetsplats. Jag stannade som trainee under ett halvår, 
innan jag beslöt mig för att sitta ting.

Vad består ditt arbete av?
Jag är advokat sedan 2005, vil-
ket innebär att jag jobbar inom 
svensk rätt. När man säljer kva-
lificerade juridiska tjänster be-
höver man ha en god analytisk 
förmåga. Samtidigt ska man inte 
underskatta värdet av social 
kompetens, eftersom mycket går 
ut på att samarbeta med andra 
människor.

Som delägare leder jag ett team 
med jurister som hjälper våra 
klienter med olika typer av upp-
drag. Rollen som teamledare är 
en viktig del i mitt jobb. Vissa 
av våra klienters frågor kan vara 
mer begränsade, och kan ställas 
på telefon och vara avklarade på 
några minuter. Andra delar kan 
röra större transaktioner som 
löper över flera år, där vi tittar 
på hur man ska undvika större 
juridiska problem och formulera 
hållbara avtal.

Som juriststudent läser man 
mycket om hur avtal bryts och 
hur man sedan processar. I upp-
draget som rådgivare är vi istäl-
let mer intresserade av att ska-
pa avtal som håller. Vårt arbete 
handlar mycket om samverkan, 
att bistå i avtalsbildande och att 
lägga grunden för en bra sam-

verkan för våra klienter.

Finns det något som du skul-
le säga utmärker din arbets-
plats?
Min arbetsplats kännetecknas av 
kreativitet, mycket positiv energi 
och att man är snabb på bollen. 
Vi jobbar med att lösa problem 
snabbt och gemensamt. Därut-
över är vi många jurister som 
jobbar ihop, vilket är ovanligt på 
de flesta andra arbetsplatser. Det 
betyder att vi kan gå all-in med 
vår juristhumor!

Vad är mest utmanande i din 
roll?
Mest utmanande är såklart de 
problem som våra klienter vill 
ha hjälp med, och eftersom kli-
enterna ofta själva är jurister är 
frågorna ofta kluriga av naturen. 
Samtidigt är det också klurighe-
ten man vill åt, det gör jobbet ro-
ligt och får en mer motiverad.
Det som ibland kan vara svårt 
är att helt enkelt hinna med allt! 
Det är många delar som måste 
hanteras samtidigt.

Vilka kurser uppskattade du 
mest under juristprogram-
met?
Straffrätt och statsrätt var både 
roligt och spännande att läsa, 

även om det inte nödvändigtvis 
är något jag skulle vilja jobba 
med. Sedan älskade jag också 
mina specialkurser: avancerad 
associationsrätt och kommersi-
ell avtalsrätt.

Finns det några råd du skulle 
ge till juriststudenter som inte 
vet var de vill efter examen?
Jag skulle tipsa om att försöka 
jobba lite vid sidan av studierna, 
gärna någonstans med juristan-
knytning. Tänk på att det finns 
fler ställen än bara advokatby-
råer! Glöm heller inte att det du 
tycker är intressant att studera 
inte nödvändigtvis måste vara 
det du senare väljer att jobba 
med.

Försök även att få någon form av 
praktikplats. Man kan få praktik-
plats på myndigheter, Regerings-
kansliet, företag, banker, och så 
vidare. Försök närma dig och se 
hur kan man applicera juridiken. 
Jurister finns det ju på alla före-
tag och i alla branscher!

TEXT Simon Napoléon Tell

BILD Vinge

Som du säkert vet är det viktigt att vara med 
i facket när du jobbar, då facket förhand-
lar om din lön och dina arbetsvillkor. Men det 
är även en bra idé under tiden du studerar! 

Att bli studentmedlem i Fackförbundet ST är helt 
gratis under hela din studietid. Dessutom får du 
tillgång till en rad olika förmåner som kan hjälpa 
dig i vardagen och i ditt kommande arbetsliv. 
Du får bland annat en rad försäkringar helt 
gratis under dina första tre månader som 
medlem. Därefter kan du teckna dessa och 
hemförsäkringen till väldigt förmånliga student-
priser, perfekt för dig som är ny i Stockholm! 

Vi kan även hjälpa dig med CV-granskning 
och andra liknande tjänster, som funkar 
lika bra för om du ska söka extrajobb, prak-
tikplats eller ditt första jobb efter examen.  

Om du sedan skulle råka ut för problem på ditt 
extrajobb, har du även tillgång till rättshjälp. Som 
medlem förhandlar vi och är juridiskt stöd åt dig 

ifall du till exempel; blir sparkad på felaktiga grun-
der, blir diskriminerad eller trakasserad på jobbet, 
eller ifall du inte får ut den lön du tjänat in. 
 
En ytterligare anledning till att gå med som stu-
dent, är att du får ett rabatterat medlemskap ifall 
du väljer att bli medlem när du får ett jobb inom 
statlig sektor. Efter din examen har du fem år på 
dig att utnyttja detta erbjudande. Detta eftersom 
du kanske inte får ditt första jobb inom staten. 

Låter det intressant?
Då kan du läsa mer 
på st.org/student 
och bli medlem! 
Har du frågor? Mejla 
till student@st.org

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST är det största fackförbundet inom statlig sektor, med 95 000 medlemmar, varav 10 
000 studentmedlemmar. Vi organiserar arbetstagare på universitet och högskolor, statliga myndigheter 
och verk, bolag med statligt uppdrag och statliga stiftelser. 

Fackförbundet ST är det största 
facket inom staten. Du vet säkert att 
det är bra att vara med i facket när 
du jobbar, men det smart att gå med 
redan som student, vi har faktiskt 
över 10 000 studentmedlemmar. 

Medlemskapet är helt gratis under 
hela din studietid! Du får en mas-
sa olika förmåner, t.ex. rättshjälp, 
CV-granskning och rabatt på hem-
försäkring. Läs mer om förmånerna 
här: st.org/student

http://st.org/student
mailto:student@st.org
http://st.org/student
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Ackordscentralens primära verksamhetsområde är obestånd-
sjuridik med fokus på företagsrekonstruktion och konkursför-
valtning. Ackordscentralen har sedan 1857 hjälpt stora som små 
företag med betalnings- eller lönsamhetsproblem genom att ut-
veckla, förbättra eller rekonstruera verksamheten. 

Ackordscentralen kan konsten att rädda värden!  Ackordscentralens bolag ägs av den oberoen-
de Stiftelsen Ackordscentralen. Ackordscentralen är remissinstans vid lagstiftningsarbeten och 
främjar forskning och utbildning i form av bl.a. årliga stipendier.

Vid rekrytering söker vi jurister som har ett stort intresse för obeståndsrätt.  

Fyra snabba: 
a) Extrajobb? Ja, efter behov
b) Sommarnotarie? Ja, en till två platser per kontor
d) Uppsatspraktik? Ja, en plats per termin
e) Stipendier? Ja, två stipendier utdelas per år för särskilt förtjänstfulla uppsatser skrivna inom 
Ackordscentralens ämnesområde. Stipendierna söks på höstterminen. 

www.ackordscentralen.se, info@ackordscentralen.se, 08-670 44 00

Försäkringskassan
Socialförsäkringen är en stor del av den offentliga tryggheten och är viktig för många människor, hus-
håll och samhället i stort. Försäkringen omfattar nästa alla som bor i Sverige och innebär att föräldrar 
kan vara hemma med sina nyfödda barn, att den som behöver kan få ersättning vid sjukdom, stöd vid 
funktionsnedsättning, bidrag till tandvård och mycket mer.

Försäkringskassans uppdrag är att utreda, be-
sluta om och betala ut bidrag och ersättningar i 
socialförsäkringen. Myndigheten har även i upp-
drag att samordna resurser för att hjälpa den 
som är sjukskriven att återvända till arbetslivet. 
 
Vi på Försäkringskassan är ca 14 100 medarbe-
tare som varje år fattar beslut i 21 miljoner ären-
den och betalar ut drygt ca 230 miljarder kronor 
per år till barn och familjer, personer som lever 
med funktionsnedsättning, sjuka, och arbetssö-
kande. Det är allas skattepengar vi har hand om. 
Det är ett stort ansvar och vi tar vårt uppdrag på 
största allvar. Vi sätter oss in i varje ärende och 
hanterar det utifrån de förutsättningar som ang-
es i lag och annan författning. Vi följer principer-

na i den statliga värdegrunden och informerar, 
vägleder, bryr oss och visar omtanke om dem 
som kommer i kontakt med myndigheten.  

Som jurist på Försäkringskassan kan du arbe-
ta inom olika delar av organisationen, bl.a. som 
handläggare och specialist inom olika förmå-
ner, som processförare, verksamhetsutvecklare, 
rättslig expert och verksjurist. Möjligheterna för 
en jurist på Försäkringskassan är många! Det är 
ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. 

Välkommen till Försäkringskassan!

Nischad är podden för dig som är nyfiken på hur det är att jobba 
på Sveriges ledande nischbyrå. På AG Advokat finns 80 medarbetare 
specialiserade på fastighets marknaden och entreprenadsektorn. Vi 
talar med kollegor från olika delar av organisationen om frågor 
– stora som små.

Lyssna på Spotify och där poddar finns. 

http://www.ackordscentralen.se
mailto:info@ackordscentralen.se
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Harvest Advokatbyrå

Vi på Harvest Advokatbyrå håller främst på med bank- och finansrätt samt aktie-
marknadsrätt. Det är rättsområden i konstant förändring som påverkar de flesta 
som på något sätt hanterar pengar, värdepapper eller transaktioner. Våra klienter 
är främst aktörer på finansmarknader runt om i världen som vi hjälper med alla 
möjliga typer av frågor, exempelvis med regelefterlevnad, biträde vid tillståndsan-
sökningar och löpande rådgivning. 

Vår vision är att jobba för en mer accepterad fi-
nansmarknad. Vi tror att finansmarknaden är 
en viktig pelare för vårt samhälle och någonting 
som bidrar till utveckling, teknisk framgång och 
välstånd. Trots det har finansmarknaden bland 
många inget vidare rykte. Det vill vi ändra på. 
En reko finansmarknad är någonting som hela 
samhället tjänar på och därför strävar vi mot att 
ge rådgivning till våra klienter som förbättrar fi-
nansbranschens rykte. Harvest jobbar för att alla 
affärer ska gå till på ett schysst sätt, det tror vi är 
vägen till fler och större vinster. Det gäller både 
våra klienter, finansbranschen och vår omvärld. 

Hos oss har det personliga engagemanget varit 
en nyckel till byråns framgång. Genom en stor er-
farenhet och en stark vilja att förstå klienternas 
verksamheter och behov har vi idag ett stort an-
tal långvariga uppdrag. För oss handlar det om att 
alltid ligga steget före och att inspirera klienter 
till att nå ännu längre.  

Vill du vara en del av arbetet med den nuvarande 
och den framtida finansbranschen – se mer ned-
an om hur du kan bli en del av Harvest! 

Varför få in en fot, när du kan få in två?

Åtta veckor hos oss, två veckor hos ett  
finansiellt institut

En uppsatspraktik innebär att du får komma ut 
till en advokatbyrå, se och lära på nära håll, för-
hoppningsvis praktisera dina kunskaper i skarpa 
uppdrag. Förutom att ta del av vårt dagliga arbete 
vill vi att du ska förstå vilken värld våra kunder 
lever i. Därför erbjuder vi åtta veckor hos oss och 

två veckor hos ett finansiellt institut. Under två 
veckor hos Spiltan Fonder eller Lannebo Fon-
der avslutar du din praktik med en unik inblick 
i finansbranschen. En praktikplats – dubbelt så 
många kontakter.

Vi letar sommarnotarier
 
Under sex veckor arbetar du tillsammans med 
byråns advokater och jurister och träffar klienter, 
skapar kontakter och får en god inblick i hur vi 
arbetar. 

Tjänsten riktar sig till juriststudenter som läst 
minst fem terminer. Vi är flexibla när det gäller 
inplaneringen av de sex veckorna.

Av stor betydelse är att du har ett stort intresse 
för finansmarknaden och dess aktörer. Eftersom 
byrån i ökad utsträckning arbetar med frågeställ-
ningar rörande regler om dataskydd (GDPR) är 
det även meriterande om du har specialkunska-
per och intresse för denna typ av frågor.

Du som vill bli en del av Harvest under sommaren 
2022 har en intressant bakgrund och har provat 
på olika saker i livet. Att du är en skicklig jurist är 
viktigt men vi värdesätter ambition, personlighet 
och social kompetens lika högt.

Skicka in din ansökan på  

www.harvestadvokat.se/karriar

Rekrytering kommer att ske löpande så du är all-
tid välkommen att ansöka.

Wistrand Advokatbyrå

Wistrand Advokatbyrå är en av Sveriges främsta 
affärsjuridiska advokatbyråer med närmare 200 
anställda och kontor i Stockholm samt Göteborg. 
Vi är en fullservicebyrå med specialister inom 
affärsjuridikens alla områden och hos oss får du 
arbeta med såväl svenska som internationella kli-
enter som är verksamma inom en rad olika bran-
scher. 

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats där alla medar-
betare bidrar till en öppen och inkluderande ar-
betsplats där vi välkomnar olika personligheter 
med en hög grad av individualitet. Vi ger varje 
medarbetare möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll 
och påverka sin karriärutveckling genom utbild-
ning, stöd av handledare och tidig klientkontakt.

Vi månar om vår gemenskap och företagskul-
tur och har därför regelbundet frukostar, fika-
raster och AW, samt deltar och anordnar olika 
idrottsaktiviteter som golf, innebandy och fotboll. 
 

Varje år anordnar vi ett antal evenemang för dig 
som är student. Vi har även en webbinarieserie 
”Tisdagsfika med Wistrand” där du får träffa våra 
medarbetare från våra olika expertisgrupper som 
berättar som sitt arbete som biträdande jurist. 
Håll utkik på vår hemsida och Instagram för mer 
information om vad som är på gång hos oss!

För dig som är i slutet av din utbildning erbjuder 
vi uppsatspraktik och sommarnotarietjänster. Det 
finns möjlighet att arbeta i vår reception under din 
studietid. Alla våra lediga tjänster hittar du på vår 
hemsida och där kan du även skicka en sponta-
nansökan. 

Kom gärna förbi för en kaffe i vår monter under 
Juristdagarna! Kontaktpersoner:
Birgitta Holmin, HR-ansvarig i Stockholm (birgit-
ta.holmin@wistrand.se)
Marie Lundqvist, HR-ansvarig i Göteborg (marie.
lundqvist@wistrand.se)

Advokatfirman Titov & Partners grundades av 7 erfarna advokater som alla ville bygga upp något nytt 
och modernt. De gemensamma värderingarna respekt, lojalitet och ödmjukhet är centrala och något 
som genomgående präglar vår verksamhet.

Titov & Partners erbjuder juridisk expertis med 
den stora byråns erfarenhet och trygga processer, 
i ett mindre format som främjar personliga rela-
tioner, effektivitet och klientfokus. Vi har ett brett 
erbjudande med flera olika specialistkompeten-
ser vilket innebär att vi effektivt och smidigt kan 
agera rådgivare inom flera olika områden. Bland 
våra klienter finns såväl småföretag som börsno-
terade svenska och internationella företag.

”Vi tror på kombinationen teori och praktik” 
För dig som studerar och är nyfiken på affärsjuri-
dik erbjuder vi fler möjligheter att erhålla en vär-
defull inblick hur det är på en affärsjuridisk byrå. 
Det ger dig även chansen att bygga upp ett kon-
taktnät för din framtida karriär och ytterligare en 
dimension till dina juridiska studier. 

Kontakt: 
Humlegårdsgatan 20, 114 46 Stockholm
Tel. 08-684 518 50
Mail: info@titovlaw.se 
Hemsida: www.titovlaw.se

http://www.harvestadvokat.se/karriar
mailto:birgitta.holmin@wistrand.se
mailto:birgitta.holmin@wistrand.se
mailto:marie.lundqvist@wistrand.se
mailto:marie.lundqvist@wistrand.se
mailto:info@titovlaw.se 
http://www.titovlaw.se
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Cirio – En byrå med ett syfte

Cirio är en av de ledande svenska affärsjuri-
diska advokatbyråerna, baserad i Stockholm 
och består av ungefär 130 medarbetare. Vi 
är en advokatbyrå med ett syfte, att skapa 
och navigera den legala infrastrukturen i 
framtidens näringsliv och samhälle. 

Att vara på Cirio 
Som anställd på Cirio blir du en 
del av en av Sveriges ledande ad-
vokatbyråer med tjänster inom 
M&A, bank och finans, kapital-
marknad, rekonstruktion och 
obestånd, tvistelösning, imma-
terialrätt, dataskydd, EU- och 
konkurrensrätt och flera andra 
kompetensområden. Vi arbetar i 
några av marknadens mest pro-
gressiva områden som förnybar 
energi, life science och hälsovård, 
digitala bolag och digitalisering 
och fastigheter. Dina klienter 
kan vara anställda på några av 
världens mest kända varumär-
ken och du får möta inspireran-
de och framstående individer 
inom ett stort urval av branscher. 

En karriär på Cirio
För dig som anställs som jurist 
hos oss blir du del av vårt am-
bitiösa karriärsutvecklingspro-
gram. Vi vill inte bara att du ska 
bli en mycket skicklig advokat, 
utan vi fokuserar även på ditt 
entreprenörskap med ett starkt 
personligt varumärke, en per-
son som kan arbeta effektivt ef-
ter högsta standard under tuffa 
förhållanden, som fungerar i 

team och som förstår reglerna 
för de olika marknaderna som vi 
verkar på.

Därför är vårt karriärutveck-
lingsprogram inte bara upp-
byggt på juridiskt kompetens-
utvecklande, utan alla delar av 
vad en duktig jurist och advokat 
behöver för att bli sitt bästa jag. 
Det är uppdelat på tid du arbetat 
och med tydliga förväntningar 
och mål på vad nästa steg för just 
dig är.  Dessutom är du omgiven 
av otrolig kompetens i form av 
topplistade advokater och spän-
nande klienter och uppdrag.  

We see the human
Vi sätter människan i centrum. 
Vad innebär det? Förutom vår 
tidigare nämnda ambition om 
att vara en nära affärspartner 
till våra klienter, så har vi även 
den anställda i centrum. Vi är 
den enda större affärsjuridiska 
byrån med kollektivavtal, för att 
våra medarbetare alltid ska kun-
na påverka hur vårt företag ska 
drivas framåt.

Vår kultur bygger på fyra kärn-
värden: Respekt, Ansvar, Sam-
arbete och Strävan. Vi vill se till 

att behandla alla som vi själva 
vill bli behandlade och jobbar 
kontinuerligt med frågor som 
handlar om inkludering, jäm-
ställdhet och mångfald. Vi an-
svarar för våra yrkesliv och 
våra resultat. Vi strävar efter 
att arbeta tillsammans för att 
prestera de bästa resultaten ge-
nom att dra nytta av allas styr-
kor. Och vi strävar efter att alltid 
tänka innovativt och förbättra 
vårt sätt att vara och arbeta. 

Inblick i livet på Cirio
Om du vill se mer av oss och hur 
livet ter sig på Cirio finns vi på 
Instagram, Facebook och Linke-
din. Dessutom har vi vår alldeles 
egna podd – Affärsjuridikpod-
den. Den finns för dig som vill 
veta mer om vad som är aktuellt 
inom affärsvärlden, få lyssna till 
våra kunniga medarbetare och 
dessutom ta del av hur arbetet 
hos oss kan se ut. 

Är du intresserad av oss? In och 
connecta på career.cirio.se.

   

 

VÄLKOMMEN TILL MAQS ADVOKATBYRÅ! Vi är en modern fullservicebyrå som ser långsiktigt på 

relationer och verksamhet med hållbarhet och medarbetare i fokus. Hos oss märks omtanken, syns 

engagemanget och känns gemenskapen. Vår utgångspunkt är att leverera juridiska tjänster med högsta 

kvalitet och tror att det görs bäst genom ett proaktivt tänkande, där varje dag kännetecknas av lusten 

av att veta mer än mer och ett öppet förhållningssätt inför både frågans komplexitet och frågeställarens 

situation. Vi finns på kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall, eller där du befinner dig. 

Dörren står alltid öppen både fysiskt och digitalt, så kliv gärna på och berätta mer om dig. 

 

Affärsjuridik som skapar nytta 

På MAQS drivs vi av att skapa nytta och vi gör det 

bäst med affärsjuridiken som verktyg. För i en 

föränderlig värld behövs proaktiv rådgivning som 

följer den snabba samhällsutvecklingen. Som ser 

bortom paragraferna för att hitta affärsmässiga 

lösningar som ligger rätt i tiden och skapar värde 

för våra kunder – oavsett utmaning, behov eller 

bransch.  

Tillsammans ser vi längre  

Vi ser inte juridiken endast som en självständig 

vetenskap utan som en integrerad del av 

näringsliv och samhällsutveckling. Vi växer av att 

hjälpa och lyfta såväl varandra som våra kunder. 

Det är där det professionella och omtänksamma 

möts som vi finner vår anda. En MAQS-anda som 

bygger på den oupphörliga vilja att bli bättre – 

och på en gemenskap som gör att vi tillsammans 

går, når och ser längre. 

http://career.cirio.se.
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Läs mer på vår karriärsida eller besök vår hemsida  
karriar.kilpatricktownsend.se - www.kilpatricktownsend.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen till Kilpatrick Townsend 
Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå med internationell verksamhet 
fördelad på 21 kontor i USA, Sverige, Japan och Kina. Vår verksamhet etablerades redan 
1860 och idag arbetar drygt 600 jurister på våra olika kontor. Det är enkelt och trevligt att 
arbeta med oss och vi värdesätter goda samt långsiktiga relationer med såväl våra klienter 
som medarbetare. 
 
 
Arbeta hos oss 
Bland våra 50 medarbetare, varav 35 jurister, på Stockholmskontoret råder en familjär och 
öppen stämning. Vi är måna om att alla ska känna arbetsglädje och trivsel, såväl i det 
dagliga juridiska arbetet som på det sociala planet. Hos oss får du dessutom omväxlande 
och utmanande arbetsuppgifter i nära samarbete med våra delägare. Du har mycket goda 
utvecklingsmöjligheter och erbjuds deltagande i såväl interna som externa utbildningar. Du 
har även möjlighet att resa på secondment till våra kontor i USA. 
 
 

Våra verksamhetsområden 
• Arbetsrätt  
• Bank och finans  
• Entreprenad- och konsulträtt  
• Fastighetsrätt och transaktioner  
• Företagsförvärv och bolagsrätt  
• Hyresrätt  
• Kapitalmarknadsrätt och compliance  
• Kommersiella avtal  
• Offentlig upphandling  
• Tvistlösning  
• U.S. Desk 

Läs mer på vår karriärsida eller besök vår hemsida  
karriar.kilpatricktownsend.se - www.kilpatricktownsend.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vad gör du i sommar? Vill du åka till USA? 
Varje år erbjuder vi en student att delta i vårt populära sommartraineeprogram. 
Programmet omfattar åtta veckor varav del av tiden tillbringas på Atlantakontoret. Under 
åtta veckor får du en mycket god första inblick i den affärsjuridiska verksamheten i såväl 
Sverige som USA. Under vistelsen i Atlanta får du även delta i flera sociala aktiviteter såsom 
konserter, idrottsevenemang, utflykter och välgörenhetsprojekt. Läs mer och ansök på vår 
karriärsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tävling! 
Tävla om en dag fylld av affärsjuridiska aktiviteter på vårt Stockholmskontor under  
våren 2022. Besök vår monter för att delta i tävlingen eller lämna dina svar senast  
den 15 november på bit.ly/juristdagarna-KT2021 
Lycka till! 

”Att vara sommartrainee är nog den bästa 
erfarenhet inom juridiken jag har haft hittills. 
Det ger en god inblick i hur det är att arbeta 
som jurist, främst på en affärsjuridisk byrå 
såklart, men även i övrigt. Jag önskar att det 
fanns möjlighet för fler studenter att få vara 
med om ett sådant äventyr som jag haft turen 
att uppleva. Kombinationen av att få så 
mycket ny juridisk kunskap och samtidigt få 
chansen att besöka ett kontor utomlands där 
man får möjlighet att utveckla sin juridiska 
engelska är förmodligen svårslagen”. 
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Du kan bli vår främsta framgång!

Det är viktigt för oss hålla en hög kvalitet och kompetens, därför erbjuder vi 
dig goda möjligheter till en brant utvecklingskurva genom utbildningar och 
täta avstämningssamtal. Du är vår främsta tillgång! 

UPPSATSPRAKTIK
Varje termin söker Fylgia talangfulla juriststude-
rande som är intresserade av att göra praktik inom 
något av våra verksamhetsområden. Under din prak-
tikperiod blir du tilldelad en handledare som ansva-
rar för att din praktik blir så givande och utmanande 
som möjligt.

SOMMARNOTARIE
Genom en anställning som sommarnotarie hos oss 
får du tillfälle att prova på juristyrket. Under sex 
veckor ges du möjlighet att arbeta praktiskt med 
exempelvis juridiska utredningar, avtalsförslag, delta 
i möten och andra aktiviteter tillsammans med våra 
erfarna jurister.

BITRÄDANDE JURIST
Vi är alltid intresserade av att knyta ambitiösa biträ-
dande jurister till oss som vill bli en del av vår byrå 
och utvecklas i någon av våra verksamhetsgrupper. 
Vår arbetsmiljö är aktiv, omväxlande och med en stor 
prestigelös social gemenskap. Vi ger dig stort utrym-
me att växa för ständig utveckling och att ta egna 
initiativ.

FYLGIA
För fjärde året blev Advokatfirman Fylgia utsedd till 
Årets Advokatbyrå med betyget mest nöjda kunder.
Vi är även högt rankade i 5 tiers hos The Legal 500 
EMEA 2021 edition.

Intressant? Besök vår monter så får du veta mer.

 
Hos oss på Lindskog Malmström Advokatbyrå står klienterna i fokus och vi strävar efter att överträffa 
deras förväntningar i allt vi gör. Som en del av vårt team har du en mycket viktig roll i detta arbete.

Vi arbetar i en välkomnande och inkluderande miljö där din kompetens och ambition tas tillvara på bäs-
ta sätt. Du möter inspirerande människor med tydliga mål och en gemensam vilja att vara verksamma 
på en lika välrenommerad byrå som trivsam arbetsplats.

Vi vill bygga långsiktiga relationer, både med våra medarbetare och våra klienter, och det gör vi bäst 
genom att låta sunda värderingar och arbetssätt genomsyra hela verksamheten. Hos oss finns alla möj-
ligheter till personlig och professionell utveckling.

Som biträdande jurist arbetar du ofta med flera delägare inom ett eller flera rättsområden och får ge-
nom ditt arbete möjlighet att bredda din kompetens, specialisera dig och utvecklas i yrkesrollen.

Välkommen att skapa din framtid med oss!

Vi erbjuder en välkomnande 
och inkluderande miljö där 
din kompetens och ambition 
tas tillvara på bästa sätt!

Svensk och internationell affärsjuridik 
Fastighets- och miljörätt 

Obeståndsrätt 
Private law 

Skatterätt

Möt Lisa Hybbinette, delägare på Roschier

Kan du berätta om dig själv?
Jag heter Lisa Hybbinette, är 36 år och delägare i vår fastighetsgrupp. 
Jag har varit på Roschier i drygt sju år och jobbade innan dess på en 
annan advokatbyrå. Sedan första dagen har jag ägnat mig åt fastigheter 
och fastighetstransaktioner.

Jag studerade på juristprogrammet i Umeå och kommer ursprungligen 
från Haparanda. Under studierna gillade jag mest skatterätt och bolags-
rätt. Jag visste också tidigt att jag ville till en affärsjuridisk byrå. Däre-
mot visste jag inte exakt vad jag ville specialisera mig på, men jag drogs 
till kombinationen av juridik och affärer.

Vad är din roll och vad gör du 
under en vanlig dag?
Jag en av två delägare i fastig-
hetsgruppen. Vad det innebär 
är att jag är ytterst ansvarig för 
klientärenden och att jag leder 
teamet.

Under en vanlig dag jobbar jag 
väldigt nära vårt transaktionste-
am. Då handlar det om att han-
tera de projekt som vi har på 
Roschier, framför allt genom av-
talsförhandlingar, gå igenom do-
kumentation och diskutera med 
gruppen som är involverade i 
due diligence-processen. Det är 
viktigt att hålla kontakten med 
klienter, motparter och motpart-
sombud. 

Hur skulle du beskriva din ar-
betsplats?
Först och främst teamwork. Vi 
arbetar hela tiden nära kollegor 
såväl inom ens egen grupp som 
med de andra praktikgrupper-
na på byrån. Vi är egentligen ett 
enda stort team och har dessut-
om ett tätt samarbete med våra 
finska kollegor och projekten in-
kluderar ofta båda kontoren.
För det andra skulle jag säga att 
Roschier är en fantastisk platt-

form för att nå sin fulla potenti-
al. Personligen upplever jag att 
mina kollegor tillhör markna-
dens skickligaste jurister. Därut-
över finns ett enormt utrymme 
att utvecklas, det är egentligen 
bara en själv som sätter gränser-
na, vilket jag tycker är oerhört 
inspirerande. Man kan bli så ut-
manad som man själv vill, men 
blir aldrig utelämnad eftersom 
du hela tiden har teamet som 
stöttar dig.

Vad är svårast på jobbet?
Vårt arbete innebär en stor flex-
ibilitet, men på samma gång är 
det ganska oförutsägbart. Vi 
behöver lösa komplexa legala 
utmaningar under extrem press 
och ofta under kort tid. Det är 
det tuffaste och samtidigt det ro-
ligaste, när man väl lyckas pre-
stera och kanske rentav över-
träffa förväntningarna.

Hur kändes det att lämna stu-
dierna och börja arbeta?
Jag började direkt på en stor 
advokatbyrå, vilket i mångt och 
mycket är att fortsätta studier-
na. En stor advokatbyrå är en 
oslagbar skola för att lära sig 
hantverket. Man har utbildning-

en med sig, men lär sig arbetet 
på plats.

Vad skulle du ge för tips till 
juriststudenter som är osäkra 
på vad de vill göra efter exa-
men?
Det bästa som man kan göra 
är att försöka komma i kontakt 
med arbetsgivare på riktigt, så-
som genom att delta i arbets-
marknadsdagar och event och ta 
chansen att träffa olika typer av 
verksamheter.

Vad skulle du ge för tips till ju-
riststudenter som vet vad de 
vill göra men är osäkra på hur 
de kan ta sig dit?
Jag skulle börja med att se vilka 
möjligheter det finns till exem-
pelvis sommartrainee-program, 
uppsatspraktik och att jobba 
extra. Undersök hur du kan ta 
kontakt redan under studieti-
den. Sedan skulle jag fundera på 
om jag känner någon som nyli-
gen har börjat på byrå eller som 
har varit sommartrainee, för att 
höra med den personen hur den 
gjorde. Leta i ditt eget nätverk!

TEXT Simon Napoléon Tell
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I vår roll som rådgivare hanterar vi såväl stora som komplexa uppdrag samt ger löpande rådgivning 
kopplad till våra klienters dagliga verksamhet. En stor del av vår verksamhet utgörs av fastighetstrans-
aktioner och rådgivning i större fastighetsutvecklingsprojekt. Vårt mål är att tillhandahålla våra klienter 
högkvalitativ rådgivning med stort affärs- och branschfokus inom våra specialistområden; fastighets-
rätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. 

Bright Advokats värdegrund bygger på att vara en långsiktig samarbetspartner för sina klienter och en 
hållbar, jämställd och attraktiv arbetsgivare för sina medarbetare. Vi är ett prestigelöst team där allas 
insatser är lika viktiga och där den gemensamma målsättningen är att resultatet ska innebära ett mer-
värde i våra klienters verksamhet. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla en god balans mellan arbete och 
fritid samt att tillsammans skapa en arbetsplats där vi trivs och utvecklas. 

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokat-
byrå med fokus på juridisk rådgivning till 
bolag verksamma inom fastighetsbranschen. 

För Bright Advokat är det viktigt att vara en arbetsgivare där vi satsar på våra medarbetare. Vår inställ-
ning är att det alltid finns möjlighet till att lära och utvecklas i sin yrkesroll, oavsett 

på vilken nivå man befinner sig. Inom ramen för det har Bright Advokat tagit 
fram sitt utbildningskoncept Bright Academy där vi regelbundet håller 

interna utbildningar för våra jurister, antingen genom att vi själva 
föreläser för varandra eller genom att vi bjuder in externa före-

läsare inom våra verksamhetsområden eller från fastighets-
branschen. Därutöver deltar våra medarbetare regelbundet 

vid externa kurser samt är medlemmar i olika bransch-
specifika nätverk för utbildning och utveckling av sin yr-
kesroll. Bright Advokats jurister håller även regelbundet 
i externa utbildningar inom sina respektive verksam-
hetsområden.

Vi har kontor i nyrenoverade lokaler på Biblioteksgatan 11 
i centrala Stockholm. I samma byggnad har vi även tillgång 

till konferenslokaler och hörsal för externa utbildningar. Vårt 
kontor präglas av Bright Advokats värdegrund och starka team-

känsla. Vi sitter därför i öppet landskap där möjligheten till kun-
skapsöverföring blir en naturlig del av vårt dagliga arbete.

Bright Advokat vill uppmuntra juriststudenter 
att intressera sig för våra verksamhetsområden; 
fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell 
hyresrätt. Om du skriver examensarbete inom nå-
got av dessa områden är du välkommen att söka 
vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor. Skicka 
in din uppsats till oss senast den 31 mars varje 
kalenderår så kan du bli en av Bright Advokats 
uppsatsstipendiater. 

För frågor och mer information besök vår 
hemsida www.brightadvokat.se eller följ oss 
på Instagram @bright_advokat.

JUSTITIAPRISET

Justitiapriset är en ideell förening 
som grundades 2016 med syftet 
att få fler advokatbyråer att arbe-
ta med jämställdhet så att vi får 
en mer jämställd advokatbransch. 
Detta görs främst genom att dela ut 
två jämställdhetspriser: Justitiapri-
set och Årets Justitia. Föreningen är 
studentdriven med ambassadörer 
på de sju lärosäten i Sverige som 
idag erbjuder juristprogrammet.

En majoritet av juriststudenter vär-
derar jämställdhet högt vid valet av 
en framtida arbetsgivare. Trots det 
är advokatbranschen inte särskilt 
jämställd, vilket bl.a. går att utläsa 
av att knappt två av tio delägare på 
byråer runt om i landet är kvinnor. 
Samtidigt är det fler tjejer än killar 
som studerar juridik. Statistiken 
visar att kvinnorna faller av på vä-
gen till toppen. Klienter, studenter 
och medarbetare förväntar sig att 

advokatbyråer blir jämställda och 
det kommer bli en viktigare fråga 
som kommer speglas i marknads-
föring och rekryteringsmöjligheter. 
En förändring är på sin plats och 
Justitiapriset vill hjälpa till att göra 
advokatbranschen jämställd.
Justitiapriset delades i år ut för 
femte gången och tilldelas den af-
färsjuridiska advokatbyrå som ar-
betar bäst med jämställdhet. 

Vinnaren av Justitiapriset 2021 
var Delphi. Att vinna priset utgör 
en särskild konkurrensfördel vid 
rekrytering eftersom advokatby-
rån visar att den är branschledan-
de inom jämställdhet. I samband 
med prisutdelningen av Jusitiapri-
set delar föreningen även ut Årets 
Justitia. Priset erhålls av en person 
som gjort betydande insatser för 
jämställdheten i juristbranschen. 
Vinnarna i årets upplaga var en duo 

bestående av Emma Fagervall och 
Ida Kjos. Det finns mer information 
om hur du går tillväga om du vill 
anmäla din advokatbyrå eller no-
minera någon till Årets Justitia via 
vår hemsida.

Brinner du också för jämställdhet 
och vill uppmuntra till förändring 
på din framtida arbetsmarknad 
redan under studietiden? Då är du 
som juriststudent varmt välkom-
men att engagera dig i Justitiapri-
set genom att bli medlem via vår 
hemsida justitiapriset.se. Följ oss 
även på våra sociala kanaler för 
mer information om priset och 
nyheter om jämställdheten i ad-
vokatbranschen. Du hittar oss på 
Facebook, Instagram och LinkedIn 
under namnet “Justitiapriset”.

Hyresgästföreningen
 
– en intresseorganisation för hyresgäster, och en av Sveriges största folkrörelser!
Vi tror att samhället är tryggare tillsammans. Vill du arbeta för en positiv samhällsutveckling och för att 
alla människor ska ha rätt till ett hem? Då har du hamnat rätt!

På Hyresgästföreningen arbetar tjänstepersoner och förtroendevalda tillsammans för ett samhälle med 
rimliga hyror och trygghet i boendet. Över en halv miljon medlemmar lyfter och driver bostadspolitiska 
frågor – allt från omfattande lagförändringar till hur lekplatsen på gården ska se ut och rustas. 

Vi är hundratals anställda som på olika sätt arbetar för landets hyresgäster. Våra jurister, handläggare 
och förhandlare är experter på hyreslagen och vilka rättigheter och skyldigheter parterna har. Varje år 
ger vi råd och stöd till tiotusentals medlemmar. Det kan handla om skadeståndskrav på grund av skador 
i lägenheten eller uppsägningar på vaga grunder. Vi representerar också våra medlemmar i hyresnämn-
den, tingsrätten och hovrätten, när tvister uppstår. 

Så här säger en av våra medarbetare: ”Med den pressade bostadsmarknaden som råder är jobbet som 
jurist på Hyresgästföreningen viktigare än någonsin. Här kan jag göra stor skillnad för enskilda med-
lemmar.” Linus Lindberg 

Vi erbjuder ett lärorikt och varierande arbete med en modern distansarbetspolicy. Du möts av engage-
rade och trevliga kollegor, och vi är en familjevänlig arbetsplats med bra anställningsvillkor, marknads-
mässiga löner och där goda utvecklingsmöjligheter ges.  
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PwC Sverige 

PwC Sverige – skatterådgivning och affärsjuridik
PwC är Sveriges ledande skatterådgivare med över 400 medarbetare och kontor över hela landet. Vi har också 
en växande verksamhet inom affärsjuridisk rådgivning. PwC Sverige ingår i det globala PwC-nätverket som har 
284 000 medarbetare i 155 länder. Detta skapar stora möjligheter för medarbetare inom PwC till internationellt 
arbete såväl från Sverige som på plats utomlands. 

Vilka områden arbetar vi inom?
Skatterätt och civilrätt är omfattande områden som 
kännetecknas av komplexitet. Företag, indiver och 
offentlig sektor, påverkas och i en alltmer globalise-
rad värld är det viktigare än någonsin att hålla sig 
uppdaterad och att ha rätt skattestrategier. 

Som skatterådgivare på PwC får du jobba tillsam-
mans med branschens skarpaste skattejurister inom 
områden såsom bolagsbeskattning och individbe-
skattning. Vi hjälper bolag med allt från att ta fram 
skatterättsliga strategier inför börsnoteringar till att 
vägleda dem genom covid-19 pandemins svallvågor. 

Vi arbetar med civilrättsliga frågor inom avtalsrätt, 
bolagsrätt, arbetsrätt och familjerätt. Det innebär 
bl.a. rådgivning kring förvärv/försäljning av bolag, 
aktieägaravtal, gåvobrev, fullmakter och omstruktu-
reringar. Vårt tjänsteutbud är brett och vi finns re-

presenterade i hela landet. Vi växer i snabbt och sö-
ker alltid nya talanger till våra team.

Vad erbjuder vi?
Som jurist hos PwC ingår man i ett starkt socialt 
nätverk som arbetar tillsammans i projekt med in-
tressanta och utmanande arbetsuppgifter. Vår fö-
retagskultur präglas av öppenhet, kommunikation, 
gemenskap och respekt för individen, där den per-
sonliga utvecklingen står i centrum. PwC arbetar 
kontinuerligt med kompetensutveckling och indivi-
duella karriärplaner, där målsättningen är att tiden 
hos PwC ska vara en opportunity of the lifetime för 
både karriär och din personliga utveckling.

Rekrytering av nyexaminerade pågår och vi erbjuder 
möjlighet för praktik både inom skatt och legal så ta 
chansen att prata med oss så får vi lära känna varan-
dra eller gå in på pwc.se/karriar.
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Real Advokatbyrå

Real Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på och mångårig erfarenhet 
av fastighetstransaktioner, kommersiell fastighets- och hyresrätt, entreprenadrätt samt 
allmän bolagsrätt. Vi biträder regelbundet ledande svenska fastighetsbolag i stora och 
komplexa ärenden, ofta med en internationell prägel. 

Vi är en ung organisation med högt i tak och god stämning. På Real ges varje medarbeta-
re möjlighet att snabbt nå sin fulla potential och ges stor möjlighet till individuell utveck-
ling och fördjupning. 

Vill du veta mer om oss, besök oss gärna på https://www.realadvokatbyra.se

Vad är Juristdagarnas kontaktsamtal?

Möt Simone Tranehag som läser juridik på termin 5 i Stockholm. Hon är här för att berätta om 
kontaktsamtalen som Juristdagarna erbjuder.

Varför började du läsa på ju-
ristprogrammet?
Det var nästan genom en slump. 
Jag hade tänkt mig något natur-
vetenskapligt efter gymnasiet 
och började på civilingenjörs-
programmet. Men jag insåg rätt 
snabbt att det inte var rätt för 
mig och efter tips från familj och 
vänner bestämde jag mig för att 
testa juridik. Då hade jag noll 
förväntningar och tänkte aldrig 
att det skulle vara så kul som det 
faktiskt visade sig vara.
 
Vad var din erfarenhet av Ju-
ristdagarnas kontaktsamtal?
Det var genom ett kontaktsamtal 
som jag fick kontakt med White 
& Case som är min nuvarande 
arbetsgivare. Jag hade ett möte 
med byråns HR-chef som upp-
muntrade mig att söka en assis-
tentroll. Själva samtalet var gan-
ska avslappnat, där det växlade 
mellan att jag fick berätta om 
mig själv och hon om byrån och 
vad de erbjöd. 
När jag efteråt skickade in min 

jobbansökan hade jag en rätt så 
god uppfattning om vad de ef-
tersökte och att jag redan hade 
gjort ett intryck var säkert av-
görande för att jag fick tjänsten. 
Jag trivs verkligen på byrån och 
rekommenderar alla andra ju-
riststudenter att testa att jobba 
under studietiden – den praktis-
ka erfarenheten som man får är 
guld värd!
 
Vad skulle du ge för tips till ju-
riststudenter som vill gå på ett 
kontaktsamtal?
Sök! Det är en fantastisk möjlig-
het att få inblick i och kontakt 
med byråvärlden. Jag hade inte 
bett om någon särskild byrå el-
ler så, utan fick samtal med tre 
olika. Se till att läsa på lite om 
byrån som du ska träffa, och om 
du är särskilt nyfiken på något 
rättsområde kan man förbere-
da frågor och kanske undersöka 
om det finns möjlighet att prata 
med en jurist som faktiskt ägnar 
sig åt det man är nyfiken på. Se 
kontaktsamtalen som en chans 

att få in en fot på byråerna, samt 
som ett sätt för dig att testa om 
affärsjuridik är något för dig. 
 
Vet du vad vill göra efter exa-
men?
Just nu är jag såklart väldigt tag-
gad på att få fortsätta inom af-
färsjuridiken, men är också öp-
pen för alla möjligheter.

BILD Privat

Genom kontaktsamtalen kan du lära känna en utställare ännu bättre, och 

de kan få ännu mer av ett intryck av dig! Ta tillvara chansen att nätverka!

Länk till anmälan finns på Facebook, @juristdagarna.

För mer information, gå även till

JURSTUD.COM

http://pwc.se/karriar
https://www.realadvokatbyra.se
https://www.jurstud.com/juristdagarna
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Välkommen till DLA Piper 

DLA Piper är en av 
världens största 
internationella 
advokatbyråer med 
kontor i över 40 
länder. Vi är en 
fullservicebyrå som 
erbjuder 
specialistkompetens 
inom alla delar av 
affärsjuridiken. 

Som jurist hos oss 
får du tidigt stort 
ansvar och 
klientkontakt, både 
på ett nationellt och 
internationellt plan. 

På vårt kontor i centrala 
Stockholm är vi idag ca 
200 medarbetare. Här 
blir du en del av en 
gemenskap som bygger 
på samarbete och 
stöttning. 

Karriärmöjligheter  

Sommar- och 
vinternotarieprogram 

Sommarnotariat är en 
10 veckors praktik som 
ger dig ett perfekt 
tillfälle att prova på livet 
på en affärsjuridisk byrå. 
Under studieuppehållet 
kring jul erbjuder vi 
vinternotariat under 3–4 
veckor. Som notarie 
introduceras du till 
arbetet som jurist och 

får handledning från 
någon av våra jurister. 

Extrajobb 

Vi anställer studenter 
varje år som arbetar 
extra inom juridik eller 
administration. Det kan 
innebära att arbeta som 
notarie eller 
bibliotekarie en dag i 
veckan. 

Uppsatspraktik 

Vi vill erbjuda en praktik 
som skapar värde för dig 
när du ska in i 
arbetslivet. Hör gärna av 
dig och berätta om vad 
du är intresserad av att 
fördjupa dig i, så 
matchar vi dina 
önskemål mot våra 
möjligheter. Praktiken 
innebär 10 veckors 
arbete som jurist hos 

oss, inriktat mot ett eller 
flera 
verksamhetsområden. 

Är du klar med dina 
studier? 

Vi anställer 
nyutexaminerade 
biträdande jurister 
löpande under året. På 
dlapiper.se hittar du alla 
våra lediga tjänster.  

Om DLA Piper 

Antal medarbetare i 
Stockholm: +200 

Verksamhetsländer: +90 
kontor i +40 länder  

Läs mer: dlapiper.se 

Följ oss gärna i sociala 
medier:  DLA Piper 
Sweden 

Möt Maja Wettergren, delägare på Cederquist
 
Vem är du?
Jag heter Maja Wettergren, bor utanför stan med sambo och två barn och älskar 
att läsa skönlitteratur på fritiden. Jag kom till Cederquist 2005, efter fem år på 
Vinge där jag fokuserade på IT-relaterad juridik. Idag är jag delägare i gruppen 
för privat M&A och är dessutom ansvarig för transaktionsgruppen. Nuförtiden 
ägnar jag mig mycket åt transaktionsjuridik med industriella kunder, så främst 
börsnoterade företag som köper upp privata bolag.

När det kommer till studierna läste jag juristprogrammet i Stockholm. Under ti-
den deltog jag ganska lite i studentlivet. Jag skulle faktiskt säga att jag var riktigt  
icke-målinriktad. I gymnasiet var jag skoltrött och duktig på att skolka. Sedan gjorde jag  
högskoleprovet och kom in på juristprogrammet!

Vad är din arbetsroll och vad 
innebär den?
Min roll innebär mycket finan-
siellt ansvar och ett stort af-
färsansvar. Som delägare för-
väntas man sälja sina egna och 
firmans tjänster mer aktivt än 
som biträdande jurist. Ofta är 
man engagerad i tio projekt på 
samma gång och måste leda och 
hålla uppsikt över samtliga. Ens 
förmåga att leda och att anpas-
sa sitt ledarskap är avgörande. 
Man behöver också kunna växla 
mellan ett fågelperspektiv och 
att gå in på detaljnivå, samt mel-
lan säljrollen och att vara pro-
ducent. Kapaciteten att vandra 
mellan dessa är viktig.

Vad skulle du säga känneteck-
nar din arbetsplats?
Cederquist uppfattar jag som 
en platt och icke-hierarkisk 
advokatbyrå med öppna dörrar 
där det är lätt att få access. Jag 
känner att det är högt i tak och 
fascineras över antalet roliga 
kollegor. Man får möta smarta 
och pigga människor – något 
som är otroligt stimulerande 
på arbetsplatsen! Det finns en 
fördom om att folk på affärsjuri-
diska byråer är elitister, men så 
har jag aldrig upplevt det.

Vad tycker du är tuffast på 
jobbet?
Det tuffaste är nog att hantera 
stress. Det är alltid många sidor 
hos dig själv som måste använ-
das, ofta parallellt, vilket kan ge 
upphov till inre konflikter.

Hur kände du kring övergång-
en från studier till arbete?
Jag tror att övergången har 
blivit svårare idag än vad den 
var på min tid. Advokatyrket 
handlade då mycket mer om att 
skriva långa PM och vi var inte 
lika kommersiella. Det föränd-
rades sedan med tiden, medan 
juristprogrammet förblivit 
detsamma.

Man lär sig dock på jobbet. 
Juristprogrammet må kännas 
torrt och icke-kommersiellt, 
men efter examen ska man vara 
riktigt bra på juridik och juri-
disk metod. Det är den grund 
på vilken du kan bygga dina nya 
erfarenheter och kompetenser. 
Man blir duktigare på att till-
lämpa den här kunskapen i en 
verklig miljö. Så till yrkeslivet 
ska man ta med sig en fantastisk 
bas och en juridisk fingertopp-
skänsla och förståelse.

Vilka råd skulle du vilja ge till 
juriststudenter?
Jag tror på att leva i nuet, för 
mycket i livet är ändå tillfäll-
igheter. Fokusera på studierna 
och var inte för splittrad. Du 
behöver lära dig under utbild-
ningen och underskatta inte 
heller betygens betydelse. Akti-
viteter vid sidan av kan ibland 
väga upp dåliga betyg, men det 
är ändå betygen som arbetsgi-
varen tittar på först. De visar på 
en vilja, ambition, förmåga att 
ta till sig information och att le-
verera under press, det vill säga 
många av de kvaliteter som man 
behöver på en advokatbyrå.

Känn sedan av om du gillar vad 
du håller på med och hitta ett 
yrke som engagerar dig. Gene-
rellt bör man inte vara för in-
ställd på vad man vill göra efter 
examen, ha i stället tillförsikt till 
att du hittar rätt till slut. Våga 
lita på din förmåga!

Tänk avslutningsvis också på att 
det inte endast är arbetsgivaren 
som ska välja dig, utan att det 
är lika mycket du som ska välja 
arbetsgivaren.

TEXT Simon Napoléon Tell

BILD Hans Alm
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Svalner Skatt & Transaktion

Skatterätt med goda möjligheter för tillväxt 
Svalner är Sveriges ledande oberoende specialister inom 
skatt och finansiell transaktionsrådgivning. Tillsammans 
är vi mer än 90 medarbetare som arbetar inom företags-
beskattning och indirekta skatter, finansiell rådgivning 
samt redovisning. Vi erbjuder specialistkompetenser 
inom bland annat fastigheter, fåmansföretag, bank och 
finans, M&A samt private equity. Vi är en del av det inter-
nationella nätverket WTS Global som är verksamt i mer 
än 100 länder.

Att jobba här
Svalner är en arbetsplats full av utmaningar, där du 
ständigt utvecklas till en bättre skattejurist, sida vid 
sida med engagerade och kunniga kollegor. Dagarna 
präglas av varierande arbetsuppgifter, god stämning 
och generöst delande av expertis. Vi har regelbundet 
frukostar, konferensresor och after work – allt för att 
upprätthålla en företagskultur som är både prestige-
lös och konstruktiv med högt i tak.

Alltid under utveckling
Då flera av våra medarbetare undervisar regelbundet 
vid olika universitet och enskilda kursanordnare kan 
du vara säker på att det finns mycket att lära sig av 
dina kollegor. Vi anordnar löpande utbildningar, event, 
seminarier med föreläsare samt interna gruppluncher 
där den senaste rättsutvecklingen analyseras. Om du 
vill fördjupa dig ytterligare finns det även möjligheter 
att delta vid externa kurser, i Sverige såväl som utom-
lands, samt att åka på secondments genom vårt inter-
nationella nätverk med WTS Global.

Tillväxtresan till Svalnerhuset
Svalner är inne på en tillväxtresa och flyttar i januari 
2023 till Svalnerhuset som är något extra! Denna flytt 
är ett naturligt och viktigt steg i Svalners utveckling 
gentemot såväl våra klienter som våra medarbetare. Vi 
kommer att välkomna många medarbetare framöver 
och Svalnerhuset ska kännas som en spännande plats 
att både inleda och fortsätta sin karriär. 

Vilka vi söker
För att trivas hos oss behöver du vara driven, ha inte-
gritet, gott omdöme och ett starkt engagemang. Precis 
som oss vill du utvecklas, utmanas och bidra till den 
goda stämningen på arbetsplatsen – vi är övertyga-
de om att vi arbetar bättre och effektivare i en positiv 
miljö. För oss är det givet att våra medarbetare har ett 
stort intresse för skatterätt, goda akademiska meriter 
samt mycket goda kunskaper i engelska. Oavsett om du 
närmar dig examen eller precis läst skatterätt under 
dina juridikstudier erbjuder vi dig som student möjlig-
het att bli en del av vår byrå genom uppsatspraktik och 
arbete vid sidan av studierna. Med rätt inställning och 
engagemang ser vi inga gränser för dina karriärmöjlig-
heter hos oss på Svalner.

Intresserad?
Läs mer på svalner.se

TIME DANOWSKY
TIME DANOWSKY grundades i januari 2020 genom en sammanslagning av Time Advokatbyrå och Danowsky & 
Partners Advokatbyrå. Time var då en av Sveriges främsta byråer inom IT och telekom, medan Danowsky & Part-
ners hade gjort sig kända som en ledande byrå inom mediejuridik, immaterialrätt och tvistlösning.  
Resultatet – TIME DANOWSKY – är en advokatbyrå med fokus på framtidens affärer där teknik, innovation, im-
materiella rättigheter och media/innehåll är en naturlig del av varje organisations affärsverksamhet.

I vårt kontor på Birger Jarlsgatan i Stockholm samlas 
ett 20-tal jurister i sex dynamiska verksamhetsgrup-
per. Digital & Tech bistår svenska och internationella 
klienter med spjutspetskompetens inom bland annat 
IT-outsourcing, moln- och plattformsjuridik, AI, data-
skydd och informationssäkerhet. Media & IP biträder 
några av Sveriges största mediehus och kreatörer med 
yttrande- och tryckfrihetsfrågor och upphovsrättstvis-
ter. Upphandling & Konkurrens hanterar komplexa 
frågor inom offentlig upphandling, antitrustlag och 
marknadsrätt – både nationellt och inom ramen för 
paneuropeiska samarbetsprojekt. Compliance följer 
den svenska och internationella rättsutvecklingen för 
att kunna hjälpa våra klienter att göra rätt. Corpora-
te Commercial har ett brett, kommersiellt fokus och 
hanterar allt från upprättande av avtal till kommersi-
ella förhandlingar, kapitalanskaffningar, förvärv och 
transaktioner. Vår verksamhetsgrupp för Tvistlösning 
är en av Sveriges mest erkända. Gruppen har drivit och 

vunnit ett flertal mål i såväl Högsta domstolen som 
EU-domstolen och Europadomstolen – senast det om-
talade Girjas-målet, som avgjordes av Högsta domsto-
len i början av 2020.

Vi delar ett starkt intresse för rättsstatlighet och indi-
viduella fri- och rättigheter. Sedan länge har vi etable-
rade samarbeten med Amnesty och Civil Rights Defen-
ders, som vi bistår med kostnadsfri juridisk rådgivning. 
Vidare är vi engagerade i flera internationella projekt 
för att främja tryck- och yttrandefrihet och demokra-
tisk utveckling. Våra advokater har haft ett flertal oar-
voderade uppdrag inom lagstiftningsarbete som har 
koppling till våra expertområden.

För mer information, besök www.timedanowsky.se.
För ansökningar eller förfrågningar om sommarnota-
rietjänst eller uppsatspraktik, kontakta oss gärna på 
rekrytering@timedanowsky.se. 

http://svalner.se
mailto:rekrytering@timedanowsky.se. 
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Ska vi möta framtiden ihop?
Vill du göra nytta i vardagen och samhället i stort?

Almega, Grafiska Företagen, Gröna Arbetsgivare, IKEM, Svensk Handel, Teknikföretagen, 
TMF - Trä- och Möbelföretagen och Transportföretagen är alla arbetsgivar- och bransch- 
förbund specialiserade inom olika sektorer av näringslivet i Sverige. Hos oss är företagen med-
lemmar för att få stöd och hjälp inom områden som exempelvis arbetsrätt och kollektivavtal. 
Våra organisationer är i sin tur medlemmar i Svenskt Näringsliv och där samarbetar vi och sam-
ordnar vårt arbete. 

En stor del av våra närmare 500 med arbetare är jurister och arbetar bland annat med  
förhandlingar, rådgivning och processer. Som arbetsrättsjurist på något av våra förbund 
tar du tidigt ett stort ansvar. Utöver arbetsrättsjurister arbetar också arbetsmiljö-, skatte-, 
och affärsjurister på våra förbund med att bistå våra medlemsföretag. Arbetsuppgifterna är 
både omväxlande och utvecklande och en del av förbunden anställer också nyut examinerade  
jurister. Arbetet är till stor nytta för framförallt våra medlemsföre tag i deras vardag men också 
för sam hället i stort. Vi finns representerade på olika kontor över hela landet, samt i Bryssel.

Vi inom Svenskt Näringsliv utgör en viktig del av den svenska arbetsmarknadsmodellen och 
vår betydelse, tyngd och närhet till politiken förutsätter att organisationerna attraherar  
juridisk kompetens som är såväl djup som bred. 

Kom till vår monter och tävla 
om en elcykel från Stålhästen 
och hövdinghjälmar!

Hej från TM & Partners!

TM & Partners kommer till Juristdagarna och vi ser fram emot att få träffa just dig som är juriststudent. 
Kom och prata med oss om livet som jurist i allmänhet och livet på TM & Partners i synnerhet.

TM & Partners är en advokatbyrå med verksamhetsgrupper inom de flesta affärsjuridiska områ-
den, såsom M&A, bank och finans, fastighet, kapitalmarknad, tvistlösning, konkursförvaltning, arbets-
rätt och tech. I våra klientärenden är det alltid en eller flera delägare som är aktivt engagerade. Det ger 
dig som är ny i karriären ett nödvändigt stöd och snabba utvecklingsmöjligheter. Att vi har juridisk 
spetskompetens och håller en hög nivå på vårt arbete är givet, men hos oss på TM & Partners är det 
kulturen som gör skillnad. Vi är ett team, vi månar om en sund och vänlig arbetsmiljö, vi håller in 
armbågarna och ser till att hjälpa varandra. Vi har också förmånen att ofta kunna bjuda på hembakat 
på kontoret från vår egen Lisa och på Juristdagarna bjuder vi dig på hennes kakor.

Låter detta som något för dig? Kom till vår monter och fika med oss.

Hoppas vi ses och får prata mer.
TM & Partners

Jakobs Torg 3
111 52 Stockholm
tmpartners.se

Morris Law

Startår: 2014
Antal anställda: 80
Geografisk placering: Göteborg och Stockholm.
Verksamhetsområden: Morris Law är en affärsjuridisk fullservicebyrå
Nyanställningar per år: Vi anställer löpande
Vi ger möjlighet till: Uppsatspraktik, sommarnotarietjänst & studentpool
Vi söker: Till alla verksamhetsområden, i både Stockholm och Göteborg. Vår tillväxtmarknad är 
Stockholm och där planerar vi in våra kommande rekryteringar.

Kort om oss
Morris Law är en modern 
advokatbyrå med affärsjuri-
disk inriktning. Vi kombine-
rar kundfokus, laganda och 
rådgivning av högsta kvalité 
med modern teknik, effek-
tiva arbetssätt och modern 
prissättning. Vår verksamhet 
genomsyras av våra kärnvär-
den challenger, transparent 
och human.
Vi har tre år i rad blivit utsed-
da till årets modernaste byrå i 
Regis branschstudie.

En Morris
En Morris är någon som vill 
mer. Som ledsnat på en alltför 
stillastående bransch. Som vill 
utmana och utveckla. Som vet 
att ingenting var bättre förr. 
Någon som tar sig an framti-
den med öppna armar och stor 
tillförsikt. Som ser möjligheter 
med ny teknik och verkligt 
kundfokus. Som gärna jobbar 
hårt. Men som däremot inte 
gör skillnad på sina med-
människor. Oavsett om de är 
kollegor, klienter eller familj. 

En som förstår juridikens kraft 
och därför vill använda den till 
att göra vår värld lite bättre. 
En dag i taget.

Advokatfirman Morris AB
Göteborg: Vallgatan 30, 411 16 
Göteborg
Stockholm: Box 3442, 103 69 
Stockholm
Organisationsnummer: 
556914-7654
Säte: Göteborg. 
Hemsida: morrislaw.se

http://tmpartners.se
http://morrislaw.se
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Är du intresserad av en karriär som skattekonsult eller affärsjurist?  

Inom EY Tax & Law arbetar skattekonsulter och af-
färsjurister inom många spännande områden såsom 
bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, företags- och person-
beskattning, immigration mm. Som konsult hos oss får 
du arbeta med omväxlande och utmanande arbetsupp-
gifter i en internationell miljö och mot några av våra 
största uppdragsgivare, både i Sverige och utomlands. 
Du får tillgång till de främsta experterna inom skatt 
och affärsjuridik samtidigt som du erbjuds en stor möj-
lighet att påverka din egen karriär. 

EY är ett värderingsstyrt företag där laganda, respekt 
och integritet är viktiga ledord. Vid sidan av våra med-
arbetares engagemang och kompetens är det våra 
gemensamma värderingar som skapar framgång på 
marknaden. För att du ska trivas i en konsultroll hos 
oss behöver du vara nyfiken, samarbetsvillig och re-
lationsbyggande. Du har en stark målorientering med 
ambition att utvecklas och du tycker om att ge profes-
sionell service. I gengäld kan du förvänta dig stöd från 
erfarna kollegor, samt den professionella utbildning 
som du behöver för att växa i din karriär. 

Vårt syfte är Building a better working world och är 
grunden för vår kultur. På EY utvecklar vi ledare och 
medarbetare som bidrar till ett bättre fungerande af-
färsliv. Våra 250 000 medarbetare och 1 miljon alum-
ner bildar ett starkt nätverk. Dessa människor leder 
och inspirerar andra under deras tid på EY och däref-
ter, och förverkligar vårt syfte i sitt arbete. 

Vill du ha en karriär som är lika unik som du? Ta gärna 
kontakt med Jonas Sandström, rekryteringsansvarig 
för Tax & Law i Sverige, om du har frågor kring vår re-
kryteringsprocess eller våra pågående uppdrag: jonas.
sandstrom1@ey.com.

Om EY 
EY är ett världsledande företag inom revision, redo-
visning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Vi 
vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och 
arbetslivet fungerar bättre för våra medarbetare, våra 
kunder och de samhällen vi verkar i. Läs gärna mer på 
ey.com/se_sv/career samt i sociala medier och på vår  
blogg, karriarbloggen.ey.com. 

Unlocking the brightest talent
Careers at Eversheds Sutherland

 
Vilka är vi?
Eversheds Sutherland är en av världens största fullser-
vicebyråer och sysselsätter globalt över 3 000 jurister 
fördelade på 74 kontor i 35 länder. Byrån anses vara 
bland de tio främsta i världen och rankades 2019 som 
den ledande advokatbyrån i UK av Acritas UK Law 
Firm Brand Index. Kontoret i Stockholm sysselsätter 
för närvarande ett femtiotal medarbetare och tillhan-
dahåller expertis inom de allra flesta affärsjuridiska 
områden och branscher.

Som jurist hos Eversheds Sutherland erbjuds du ett 
varierande och roligt arbete på en internationell 
advokatbyrå. Möjligheter till arbete vid andra kontor 
inom Eversheds Sutherland runt om i världen finns 
och uppmuntras. Vi satsar på kompetensutveckling 
i form av utbildning, mentorskap och feedback för 
att du ska få möjlighet att utvecklas och nå din fulla 
potential. Vi ser våra medarbetare som en investering 
och vi strävar efter att ha en långsiktig och ömsesidigt 
framgångsrik relation.

Sommarnotarietjänstgöring
Som sommarnotarie hos Eversheds Sutherland får 
du under åtta veckor prova på hur det är att arbeta 
som affärsjurist på en internationell advokatbyrå. Du 

kommer arbeta brett inom våra områden, både själv-
ständigt och i team under ledning av någon av byråns 
advokater eller biträdande jurister.

Kvällsmedarbetare
Som kvällsmedarbetare erbjuds du en möjlighet att 
få inblick i arbetet på en internationell affärsjuridisk 
advokatbyrå och chansen att prova på juridiskt arbete.

I rollen som kvällsmedarbetare arbetar du ca två kväl-
lar i veckan under en period om ett år. Du kommer att 
få arbeta brett inom ett flertal affärsjuridiska områden 
där du fungerar som juridiskt och administrativt stöd 
till byråns delägare och biträdande jurister. Arbets-
uppgifterna är varierande och inkluderar bland annat 
korrekturläsning och översättning av avtal, upprättan-
de av mindre rättsutredningar samt administration i 
samband med transaktioner. Som kvällsmedarbetare 
är du självklart även välkommen att delta i våra socia-
la aktiviteter och internutbildningar.

Hemsida: www.eversheds-sutherland.se
Instagram: eslawsweden
LinkedIn: Eversheds Sutherland Sweden
Antal anställda i Stockholm: +60 
Nyrekryteringar per år: 5 – 7  
Verksamhetsländer: 74 kontor i 35 länder
Arbete under studierna? Ja, som kvällsmedarbetare
Sommarnotarietjänstgöring? Ja
Kontakt: evershedssutherland.teamtailor.com/

MERINO Advokatbyrå
 
Om oss

MERINO Advokatbyrå är inriktad mot att hjälpa företag med deras löpande affärsjuridiska frågor, hjälpa 
företag i ekonomisk kris samt agera ombud för företag i kommersiella tvister. Vi åtar oss även likvida-
torsuppdrag, konkursförvaltaruppdrag, företagsrekonstruktioner samt skiljemannauppdrag.  

Vi på Merino Advokatbyrå, i likhet med de före-
tag vi hjälper, bedriver näringsverksamhet och 
identifierar oss som företagare. Hållfast kunskap 
om gällande regler är ett viktigt verktyg för att på 
bästa sätt lösa ett företags problem, inte minst i en 
snabbt föränderlig omvärld. Än viktigare är förmå-
gan att kunna hantera och samtala med de enskil-
da människorna – på båda sidor av bordet – som 
utgör parterna i ett ärende. Upprätthållande av 
goda mellanmänskliga relationer är den viktigaste 
faktorn för bra och sunda affärer. 

Att arbeta hos oss 
Du blir en del av ett team som kännetecknas av 
starkt engagemang och höga ambitioner, samt del 
av en företagskultur som präglas av respekt, inte-

gritet och professionalism. Vi erbjuder dig en möj-
lighet till såväl yrkesmässig som personlig utveck-
ling tillsammans med oss i en öppen, modern och 
stimulerande arbetsmiljö. Varje medarbetares in-
dividuella personliga och yrkesmässiga utveckling 
är en förutsättning för en framgångsrik byrå, som 
i sin tur har möjlighet att påverka och förändra sin 
omgivning på lång sikt.

Har du läst minst sex terminer på juristprogram-
met och är nyfiken på hur vardagen kan se ut för 
en biträdande jurist på en affärsjuridisk byrå?  

Då kan du söka jobb som trainee eller sommarno-
tarie hos oss! Besök vår hemsida www.merino.se 
och läs mer om vad det innebär.

 Vill du starta din karriär på Deloitte?

Hos oss bygger du en karriär inom ett av världens 
största konsult- och revisionsnätverk. Vi erbjuder 
en spännande arbetsplats där du får utvecklas och 
växa i en internationell miljö. Bara du sätter grän-
serna för hur långt du vill nå.

Deloitte är ett av Sveriges ledande konsult- och 
revisionsföretag. Vi är verksamma inom revision, 
skatterådgivning, riskhantering, finansiell rådgiv-
ning, digitalisering och management consulting. 
Vi drivs av att lösa komplexa problem och nå högt 
uppsatta mål, och är idag samarbetspartner till 
merparten av Sveriges största företag.

Idag har Deloitte 330 000 medarbetare i 150 län-
der och vi fortsätter ständigt att växa. I Sverige 
finns vi på ett 20-tal orter med våra största kontor 
i Stockholm, Östersund, Göteborg och Malmö. 

Väx i en trygg miljö med inspirerande ledare
På Deloitte ser vi det som en självklarhet att du 
ska utmanas och utvecklas i din yrkesroll. För oss 
är det viktigt att varje medarbetare får gehör för 
sina karriärsmål och även möjlighet att förverkliga 
dem. För att möta målen blir du tilldelad en coach 
som följer dig under din karriär. Tillsammans utar-
betar ni konkreta mål att arbeta efter och plockar 
fram din maximala potential så att du stärks, ut-
manas och vågar gå vidare i din utveckling. Dessut-
om får du kontinuerlig feedback och stöttning från 
dina kollegor och dina ledare. Bara du själv sätter 
gränserna för hur långt du vill gå inom företaget. 

Möt våra medarbetare
Vill du få inblick i vardagen och utvecklingsmöjlig-
heterna på Deloitte? Möt våra medarbetare på vår 
webbplats: deloitte.se/medarbetare

mailto:jonas.sandstrom1@ey.com
mailto:jonas.sandstrom1@ey.com
http://ey.com/se_sv/career
http://blogg, karriarbloggen.ey.com
http://www.eversheds-sutherland.se
http://evershedssutherland.teamtailor.com/
http://www.merino.se
http://deloitte.se/medarbetare
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Gatujuristerna – För dig som vill göra skillnad 
Gatujuristerna är en obunden ideell organisation grundad 2005. Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgiv-
ning till socialt utsatta i Stockholm varje vardag under terminerna. 

Efterfrågan är enorm, och Gatujuristerna har nyligen gått igenom en stor expansion för att tillgodose lite 
fler av alla förfrågningar vi får. Under höstterminen 2020 bestod verksamheten av 86 personer. Under 
2021 har vi startat upp på flera nya anläggningar samt bildat en processgrupp, och vi är idag hela 162 
juriststudenter! 

1 oktober 2021 fick vi den stora äran att ta emot Katarina Taikon-priset för våra insatser för att stärka 
och skydda mänskliga rättigheter i Stockholms stad. 

Rådgivningen
Rådgivningen äger rum på tolv dagverksamheter 
drivna av Frälsningsarmén, Convictus, Stadsmis-
sionen, Ny Gemenskap och Medborgarkontoret. 
Många av våra klienter är bostadslösa, lider av 
psykisk ohälsa eller missbruk. Vissa har allmänna 
frågor, medan andra är i mer akuta lägen, kanske 
just har nekats försörjningsstöd eller blivit vräkta. 
Gatujuristerna lyssnar noga, besvarar frågor, gran-
skar beslut, kontaktar myndigheter och hjälper 
klienterna utarbeta överklaganden. När vi inte kan 
göra något hänvisar vi klienten till någon som kan.

Samarbetspartners
Gatujuristerna har idag samarbeten med Advokat-
laget, Centrum för rättvisa, advokatfirman Glen-
dor, MSA, Asylbyrån och Hannes Snellman. Några 
bidrar med lokal och catering för kick-offer eller 
avslutningsfester, medan vissa ställer upp som ju-
ridiska bollplank. Vi har under 2021 satsat särskilt 
på fortbildning, i form av exklusiva föreläsningar 
med framför allt Centrum för rättvisa, men även 
exempelvis MSA och Equal Sthlm. Föreläsningarna 
är inriktade på praktiskt juridiskt arbete och an-
nat som hjälper oss tjäna våra klienter så bra som 
möjligt – nu och i framtiden.

 

Varför ska man vara gatujurist?
Gatujuristerna erbjuder ett utvecklande och bety-
delsefullt ideellt arbete med riktiga ärenden redan 
från termin 3. Det bästa med arbetet är känslan av 
att kunna göra något konkret för att hjälpa våra 
medmänniskor. Men det finns mycket mer som 
får oss att fortsätta. Inte minst det nära samar-
betet med andra engagerade juriststudenter, och 
den solida träningen i juridisk metod och klient-
bemötande. Redan efter några få rådgivningstill-
fällen kan vi se att våra rådgivare har vuxit som 
människor och i sin yrkesroll.

Efter avslutat engagemang kan gatujuristen be-
gära ut ett intyg på sitt deltagande, alternativt ett 
betyg med gott omdöme. Vilket som är tillgängligt 
beror på hur länge man varit med, uppfyllande av 
närvarokrav, och eventuella extraordinära insat-
ser. Alla våra intyg och betyg är verifierbara ge-
nom serienummer.

Mer information finns på vår hemsida: www.gatu-
juristerna.com

Hammarskiöld är en affärsjuridisk advokatbyrå och är experter inom Företagsförvärv, Bank & Finans, 
IP/TMT, Tvistlösning, EU och Konkurrensrätt, Offentlig upphandling samt General Corporate. Vi arbe-
tar kontinuerligt med ledarskap, feedback och kommunikation. Återkoppling, kunskapsutbyte och nära 
samarbete med erfarna kollegor 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. 

Vi finns i: Stockholm
Vi anställer: Jurister med juristexamen 
Antal anställda: 50 (Varav 35 jurister och advokater)
Nyanställningar per år: 3-5
Ingångslön: 32 000 kr som nyutexaminerad  

OM OSS
7WISE Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokat-
byrå verksam inom avtalsrätt, bolagsrätt, fastig-
hetsrätt, miljörätt, plan- och byggjuridik, rekon-
struktioner och obestånd samt tvistelösning.

Tillsammans har vi bildat ett team av skickliga ju-
rister med bred kompetens, engagemang och ett 
intresse för juridik inom varierande rättsområden 
och branscher. Vi värdesätter gemenskap och ar-
betar aktivt för ett öppet klimat.

Hemsida: www.7wise.se
Kontor: Kungsgatan 56, Stockholm.
Antal anställda: 16 st, varav sex är studenter.
Nyanställningar/år: 1-2 stycken.

ARBETA HOS OSS
Hos oss finns det en plats för dig både under din 
studietid och efter din examen. Det viktigaste för 
oss är att du är nyfiken och vetgirig samt har ett 
engagemang för byrån och dina kollegor.

Vi vill att våra nyanställda biträdande jurister ti-
digt fokuserar på att lära sig så mycket som möjligt 
så att de får en bred juridisk kompetens. Vi lägger 
vikt vid att du som biträdande jurist ska förstå hur 
uppgifterna du utför hänger ihop med byråns ar-
bete i stort.

Extrajobb: Studentpool
Sommarnotarie: Ja
Uppsatspraktik: 1-2 platser under varje termin
Rekrytering efter examen: Ja

Möjligheter under studietiden
Sommarjobb/summer trainee – Ja, från termin 
6
Trainee – Ja, från termin 6
Uppsatsarbete – Ja
Extrajobb – Ja, i vårt bibliotek samt i vårt Know-
how. 
Studentevent – Ja, bland annat rättegångsspel 
och diverse mingel.

Kontaktuppgifter:
 
Telefon: 08-578 450 00
Hemsida: www.hammarskiold.se
Epost: emma.forsberg@hammarskiold.se

http://www.gatujuristerna.com
http://www.gatujuristerna.com
http://www.7wise.se
http://www.hammarskiold.se
mailto:emma.forsberg@hammarskiold.se
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Juristdagarnas mässkatalog är 
utformad av Simon Napoléon Tell

Avslutningsvis önskar hela ledningsgruppen rikta ett stort tack 
till våra utställare! Ert deltagande gör det möjligt för Stockholms 
juriststudenter att utforska den juridiska arbetsmarknaden och 

hitta rätt!

Syns på mässan den 12–14 oktober!

Mer information finns på:

JURSTUD.COM

samt

Facebook och Instagram, @juristdagarna

Juridiska Föreningen i Stockholm

Vad gör Juridiska Föreningen?
Juridiska Föreningen är en studentförening för juriststudenter. Vår verksam-
het är mångfacetterad men går i mångt och mycket ut på att stötta juriststu-
denter under deras studietid med såväl studiesociala som arbetslivsfrämjande 
insatser. Bland dessa ingår pubar, sittningar, fester, internationella resor och 
kontakt med stora aktörer på den juridiska arbetsmarknaden.

Varför ska man gå med i Juridiska Föreningen?
Det finns många anledningar till att bli medlem i föreningen. De främsta är att du får vara med och på-
verka föreningens verksamhet samt att medlemskapet innebär att du stöttar oss i vårt arbete. Dessutom 
får du en bokcheck på 1750 kronor att handla för på Akademibokhandeln när du tecknar medlemskap, 
något som kostar 550 kronor.

Vad innebär Juridiska Föreningens samarbetspartners för föreningen och dess medlemmar?
För föreningen innebär samarbetet med våra partners att vi har råd att bedriva vår verksamhet och 
på så sätt underlätta livet för juriststudenter. För medlemmarna innebär samarbetet mer konkret och 
direkt en unik möjlighet till att få inblick i vardagen på några av de främsta arbetsgivarna för jurister.

Något tips för när man möter någon utställare på Juristdagarnas mässa?
Var nyfiken! Våga utforska och ställa frågor. Var inte heller rädd för att prova prata med de utställare du 
annars kanske inte hade tänkt på.

Gå med i Juridiska Föreningen idag!

Ordförande Era Krasniqi och vice ordförande Dustin Zojaji
BILD Dennis Engström

https://www.jurstud.com/juristdagarna
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Varmt välkommen till 

Juristdagarna!

JURSTUD.COM

https://www.jurstud.com/juristdagarna
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