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VD HAR ORDET
Det är med glädje och stor förväntan
som vi i ledningsgruppen och våra arbetsgrupper kan hälsa dig välkommen till
Kontaktdagen 2018 i Uppsala - en av
Sveriges största arbetsmarknadsmässor
för juriststudenter. Oavsett var i utbildningen du befinner dig är Kontaktdagen
din chans att utforska vilka möjligheter
som finns för dig i framtiden samt knyta
värdefulla kontakter för extrajobb, uppsatspraktik eller första jobbet efter examen.
De valmöjligheter en så bred utbildning som
juristprogrammet medför leder inte sällan
till många timmar på tänkarstubben och
långa samtal med självutnämnda karriärcoacher till vänner. I dessa stunder är
det lätt att göra ens kursares karriärmål till sina egna, ibland utan att reflektera över var målen kommer ifrån.
Inför årets mässa har vi jobbat för att kunna erbjuda en stor bredd bland
våra utställare. På mässan träffar du allt ifrån organisationer, myndigheter och företag till såväl humanjuridiska som affärsjuridiska byråer.
Jag vill uppmana dig att fundera över vad du tycker är viktigt vid valet av
arbets- eller praktikplats, vilka värderingar du vill dela med din framtida
arbetsgivare och vad du brinner för oberoende av din omgivnings
åsikter. Låt dessa slutsatser vägleda dig när du minglar bland utställarna
och få inspiration, insikter och nya kontakter av vikt för dina mål och ingen
annans.

LEDNINGSGRUPPEN 2018

Från vänster: Hugo Ahlner, Cecilia Margenberg, Ellen Kihlström, Matilda Lindblad, Josephine Olsson,
Eva Eriksson, Hanna Bergström Raouf, Jakob Hultgren

Med det sagt - varmt välkommen till Kontaktdagen 2018!

- VD, Matilda Lindblad
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ARBETSGRUPPERNA 2018

MARKNADSFÖRING
& PRE DAY

BANKETT
Från vänster:
Felix Öste
Kerstin Blomqvist
Isabella Eriksson
Eva Eriksson

Från vänster:
Axel Brismar
Frida Gommel
Lorin Arabi
Hanna Bergström Raouf
Hugo Ahlner

KONTAKTSAMTAL & MÄSSGUIDE

MÄSSA & REKRYTERING

Från vänster:
Ellen Kihlström
Emelie Hillman
Frånvarande:
Josefin Åhlström Riklund

Från vänster:
Josephine Olsson
Cecilia Margenberg
Calle Tengwall Pagels
Henrietta Cahn
Alice Grapp

8

ARBETSGRUPPERNA 2019
Har du som student fått mersmak för Kontaktdagen och vill engagera dig
under 2019 års upplaga av Kontaktdagen, hör av dig!
					
För åttonde året i rad arbetar Kontaktdagen med arbetsgrupper.
Det är en perfekt chans att engagera sig, få insikt i hur arbetet går
till och knyta kontakter med studenter och arbetsgivare. Det är också till
oerhört stor hjälp för styrelsen då kontaktdagen fortsätter att växa. I
en arbetsgrupp får du jobba inom ett specifkt område med en ansvarig
styrelseledamot i ledningsgruppen som leder arbetet.
					
Kontaktdagen har anordnats i Uppsala av och för juriststudenter
sedan början av 1990-talet. Målsättningen är att ge studenter en chans
att få inblick i yrkeslivet och skapa en kontaktyta mellan studenter och
framtida arbetsgivare.
Vi vill att studenter ska erbjudas en mångfacetterad och bred
arbetsmarknadsdag som på ett ärligt, enkelt och attraktivt sätt
återspeglar arbetsmarknaden för juristen. Kontaktdagen AB
grundades 2006 och ägs tillsammans av Juridiska Föreningen
(JF) och ELSA Uppsala. Representanter från JF och ELSA Uppsala
sitter i Kontaktdagens styrelse, styrelsen tillsätter ledningsgruppen
som i tur rekryterar arbetsgrupperna.				
Är du som student intresserad av att engagera dig i 2019 års Kontaktdag, tveka inte att höra av dig till någon av föreningarna eller någon i
nuvarande ledningsgrupp. Rekrytering till ledningsgruppen kommer
påbörjas efter Kontaktdagen och information kommer läggas upp på
respektive hemsidor och i sociala medier.
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BANKETT OCH SLÄPP

ÅRETS HAPPENING!
Efter mässan är det dags för bankett på
Västmanlands-Dala nation!
				
Banketten inleds med en trerätters middag med underhållning! När middagen är slut drar festen igång och vi
välkomnar till släpp! Biljetter till släppet kommer att säljas
i dörren.
					
Missa inte ett unikt tillfälle att dansa och festa med dina
framtida arbetsgivare!

BANKETT: 17.00
PLATS: V-DALA
KLÄDSEL BANKETT: MÖRK KOSTYM + VEGAS
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INTERVJUER
MED VÅRA HUVUDSPONSORER
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INTERVJU
Berätta lite om din bakgrund, hur
hamnade på du DLA Piper?
Jag njöt fullt ut av studietiden i
Uppsala och när det väl var dags att
lämna bubblan och ge sig ut i arbetslivet hade jag siktet inställt på affärsjuridik - det hade jag inte alls sett
framför mig när jag började på juristprogrammet! Jag hade under studietiden landat i att jag ville jobba med
aktiemarknadsrätt, men marknaden
var fortfarande ganska avvaktande
efter finanskrisen så det fanns inte
så många som rekryterade specifikt
till det området. Som tur var fanns
en sådan tjänst på DLA Piper.
Varför valde du just DLA Piper?
Jag har pluggat utomlands två gånger
och är mycket språkintresserad, så
för mig var det givet att söka sig till
en internationell byrå. DLA Piper
har även gjort en imponerande
expansionsresa så det kändes som
en spännande arbetsplats med
framtidspotential - vilket det visade
sig vara!

Anna Berntorp
är 32 år, uppvuxen i Umeå och
studerade vid Uppsala universitet
och Cornell University. Hon
läste fördjupningskurserna
“Makt & rätt - konstitutionella
problem i dagens samhälle” och
“Aktiemarknadsrätt”. Hon tog sin
examen 2012 och arbetar idag
med bolagsrätt och M&A på
DLA Piper.
14
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Vilken är enligt dig den bästa vägen till
anställning på DLA Piper?
Var nyfiken och ta chansen att
komma i kontakt med oss, antingen
på Kontaktdagen eller genom något
av våra event eller studenttjänster.
Kan särskilt tipsa om våra unika
vinternotarietjänster
–
som
sommarnotarie fast på vintern.
Hur viktiga är betygen? Hur värderar
ni sidoengagemang eller extrajobb
under studietiden?
Betygen är inte oviktiga, men det är
väldigt värdefullt att ha skaffat sig

INTERVJU

INTERVJU
erfarenhet från andra sammanhang
än skolbänken. Själv jobbade jag
extra och var jag väldigt engagerad
i Uppsalas studentnationer. Jag tog
till och med studieuppehåll i tre
terminer för att jobba heltid med
det, först som Förste kurator (ordförande) på Norrlands nation och
sedan som Curator curatorum (ordförande för nationernas samarbetsorgan). Där skaffade jag mig erfarenheter som jag fortfarande har nytta av
varje dag i mitt jobb som advokat.
Vilka personliga egenskaper värderar
ni högt?
På DLA Piper finns utrymme för alla
typer av personligheter och det är
något som jag verkligen uppskattar.
Men några grundläggande egenskaper
som är bra att ha som jurist hos oss
är noggrannhet, nyfikenhet och
intresse för affärer och andra kulturer.
Hur ser en typisk dag ut för dig på DLA
Piper?
Mina dagar brukar börja med att jag
kommer in vid halv nio, hämtar ett
glas vatten, går igenom mejlkorgen och
rensar bort lite nyhetsbrev, och
ungefär där slutar likheterna.
Eftersom vi jobbar i flera projekt
samtidigt och det kan komma in
nya uppdrag från olika tidszoner
när som helst blir ingen dag den
andra lik. Men arbetsuppgifterna
består till stor del av mejlande,
telefonkonferenser, möten och
upprättande av diverse dokument –
rapporter, bolagsformalia, prospekt,
avtal – varvat med projektledning

och handledning av yngre kollegor i
gruppen och kollegor i andra arbetsgrupper som jobbar i samma projekt.
Jag har även haft förmånen att få
jobba en kortare period från vårt kontor
i Oslo och en längre period från vårt
kontor i London.
Ditt bästa tips till alla juriststudenter?
Låt inte studierna stå i vägen för din
utbildning. Passa på att vara student
och ta chansen att utveckla dig själv på
olika plan. Res, träffa många olika
människor från olika delar av världen
och med olika studieinriktningar
och arbeta ideellt. Sköt studierna,
men stirra dig inte blind på kurslitteraturen och tentorna så att du
går miste om andra lärdomar.
Dina bästa tips till arbetsintervjun på
DLA Piper?
Läs på om oss innan och motivera
varför du är intresserad av att
jobba hos just oss och med den typ
av juridik som är aktuell för tjänsten
du söker. En stor del av yrket som
advokat handlar om att ställa frågor,
så var nyfiken och tveka inte att
fråga oss på intervjun så att du lär
känna oss bättre och kan bilda dig en
egen uppfattning om hur det är att
jobba hos oss.
Hur ser arbetskulturen och miljön ut på
kontoret?
Individen ges stort utrymme och
ansvar, vilket inte minst tar sig uttryck
genom att man redan från start får
jobba tillsammans med delägare
direkt mot klienter. Eftersom vi är
en stor arbetsplats ges många till-
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fällen till gemensamma aktiviteter
som utbildningar, idrott, fest eller
välgörenhetsarbete. Jag måste även
framhålla den internationella kulturen
– mycket av arbetet utförs på engelska
och vi har ofta kollegor från andra
kontor hos oss eller egna medarbetare utlånade till andra kontor
på så kallat secondment. Rent
fysiskt så sitter vi här i Sverige på
Kungsgatan vid Stureplan i Stockholm.
De flesta har egna rum men som nyanställd är det vanligt att man delar
med någon som har jobat ett tag, vilket
är mycket värdefullt för att snabbt
komma in i jobbet och få råd och stöd.

började känna att jag började få koll
på läget och att vissa arbetsuppgifter
blev återkommande.

5 SNABBA MED ANNA
Favoritmat? Skogens eller havets skatter
Favoritstad? New York City
Favoritkurs på Får jag säga matlagningskursen
juristutbildningen? i stora köket på Norrlands? Om
inte så får det nog bli fördjupningskursen i aktiemarknadsrätt.

Har du något tips på hur man
navigerar och väljer när det är dags att
söka fördjupningskurser?
Läs något du är intresserad av och
som du tror dig vilja jobba med.
Den praktiska juridiken skiljer sig
mycket åt från det man lär sig på
utbildningen. Men om du söker
en tjänst inom till exempel skatterätt blir det lättare för dig att
motivera på intervjun varför du ska få
tjänsten, om du konkret kan visa på
ett intresse för området.

Bästa minnet från När jag var Curator curatorum,
studietiden? dvs. ordförande för nationernas
samarbetsorgan, och fick äta
lunch med kronprinsessparet i
rektors representationsvåning
för att lära prins Daniel om allt
som Uppsalas studentliv har att
erbjuda.
Det bästa med Du får utrymme att växa både
att jobba på DLA som jurist, medarbetare och
Piper? människa samtidigt som du får
jobba med spännande ärenden
och flera av världens största
företag som klienter. DLA Piper
är en arbetsgivare som satsar på
sina medarbetare och där man får
möjlighet att utvecklas och uppnå
sina mål.

Hur upplevde du det att det var att
komma ut i arbetslivet?
Utmattande! Den första veckan
är full av intryck, allt är nytt och
inlärningskurvan är extremt brant
i början. Man får mycket ansvar
och det förväntas att man försöker
lösa uppgifter själv, men givetvis får
man handledning och någon äldre
kollega kollar alltid ens arbete. Det
var först efter ungefär ett halvår jag
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INTERVJU
Berätta lite om din bakgrund, hur
hamnade på du DLA Piper?
Jag är från Karlstad och studerade
juridik i Uppsala. Under studietiden kom jag via ett deltidsarbete
i kontakt med frågor rörande den
nya dataskyddsförordningen och
senare under 2017 valde jag att
skriva mitt examensarbete inom
området. När jag under hösten
såg en annons om att DLA rekryterade
till sin dataskyddsgrupp kändes
tjänsten självklar att söka och i
kombination med ett gott intryck
under intervjuer med DLA föll
valet på byrån.

Fredrik Eråker
är 24 år, uppvuxen i Karlstad och
studerade vid Uppsala universitet.
Han läste bl.a fördjupningskurser i kommersiell kontraktsrätt och immaterial- och marknadsrätt. Han tog sin examen 2018
och arbetar idag med dataskydd
på DLA Piper.
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Varför valde du just DLA Piper?
Som sagt var intrycket jag fick av
byrån under intervjuer en viktig
faktor, inklusive möjligheten att få
arbeta med några av de främsta
juristerna inom området för min
sökta tjänst. En annan bidragande
del var DLA:s tydliga internationella
prägel och att som anställd få
möjlighet att varje dag arbeta med
kollegor och klienter från olika
delar av världen lockade helt klart.
Att även få chansen att åka på
secondment, dvs. att under en
period arbeta utomlands på ett annat
DLA-kontor, var ett plus i kanten.
Vilken är enligt dig den bästa vägen
till anställning på DLA Piper?
Ta chansen att redan under utbildningen
komma i kontakt med byrån, antingen
genom att söka sommarnotarietjänst eller genom att delta i sociala
events som vi anordnar eller där vi
finns närvarande.

Hur viktiga är betygen? Hur värderar ni
sidoengagemang eller extrajobb under
studietiden?
Sidoengagemang och extrajobb är
en viktig del vid rekrytering då det
ger en glimt av personens sociala
intressen samt vilka erfarenheter
och färdigheter som personen har
utöver betygen. Betygen är givetvis
en faktor som vägs in vid rekrytering,
dock finns många andra delar som
påverkar vilken person som är
intressant för anställning.

Av egen erfarenhet motsvarar det
teoretiska vid skolbänken inte alltid
verklighetens juridik. Men viktigast
av allt, njut av studentlivet och allt
vad det innebär, resten kommer på
ett eller annat sätt att lösa sig.

Vilka personliga egenskaper värderar
ni högt?
Samarbetsförmåga är en egenskap
som alltid är av största vikt och ofta
en förutsättning för att du själv och
andra kollegor ska lyckas leverera
ett bra resultat i slutändan. Att
vara utåtriktad och strukturerad är
andra viktiga egenskaper, samtidigt
som det bör understrykas att olika
personlighetstyper alltid behövs för att
en grupp ska vara välmående och
fungerande.

Hur ser arbetskulturen och miljön ut på
kontoret?
Vi är som en enda stor familj vilket
innebär en arbetsmiljö med avslappnad
stämning där alla ställer upp för
varandra. Att vi även är så pass
många anställda på byrån resulterar
i att man dagligen umgås med
människor med olika typer av
personligheter och med olika
bakgrund, något jag är övertygad
om bidrar till en välmående och
utvecklande arbetsplats.

Hur ser en typisk dag ut för dig på DLA
Piper?
En del av charmen med jobbet är
att ingen dag är den andra lik och
vissa dagar är jag ute på möten och
träffar klienter medan andra dagar
spenderas framför skrivbordet med
rättsutredningar.

Har du något tips på hur man
navigerar och väljer när det är dags att
söka fördjupningskurser?
Sök det som du tycker är intressant
och kul. Vad du kommer att jobba
med efter din examen blir ändå inte
alltid som du tänkt dig.

Ditt bästa tips till alla juriststudenter?
Om möjligheten finns, prova på att
under studietiden arbeta med olika
rättsområden för att ta reda på vad
som känns intressant för just dig.

19

Dina bästa tips till arbetsintervjun på
DLA Piper?
Var dig själv. Har du kommit så långt som
till intervju har du uppenbarligen den
rätta kompetensen. Vi vill då se vem
personen bakom CV:t är.

Hur upplevde du det att det var att
komma ut i arbetslivet?
Till en början en skräckblandad
förtjusning eftersom man inte
längre sitter på sitt trygga
seminarium och ska lösa fiktiva

INTERVJU
juridiska scenarion. Snabbt efter att
jag började arbeta insåg jag dock
hur spännande det affärsjuridiska
livet kan vara och framför allt hur
intressant juridiska frågor med verklig
förankring faktiskt är.

5 SNABBA MED FREDRIK
Favoritmat? Mammas enchiladas
Favoritstad? London
Favoritkurs på Fördjupningskurs i
juristutbildningen? immaterialrätt
Bästa minnet från Första valborgsfirandet är helt
studietiden? klart svårslaget
Det bästa med Alla utåtriktade och trevliga
att jobba på DLA kollegor, vi har sällan en tråkig
Piper? stund.

Var med när världen expanderar. Vidga
dina vyer, se saker från nya perspektiv och
väx med oss i alla möjliga riktningar. Vi ger
plats för dig och din utveckling.

Följ oss i sociala medier @ DLA Piper Sweden
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INTERVJU

Berätta lite om din bakgrund, hur
hamnade på du G&D?
Jag är från Göteborg och valde att
läsa juridik vid Uppsala universitet.
Under fördjupningsdelen studerade jag i Los Angeles ett år och en
termin i Milano. Jag bestämde
mig tidigt för att vara öppen inför
alla olika sorters juristjobb. Efter
att ha varit Summer Trainee och
praktikant på ett flertal ställen
insåg jag dock snabbt att byrå var
det självklara valet för mig. Efter
ett par mycket trevliga möten med
några av de juristerna som arbetade på G&D var jag såld. Den familjära stämningen och avslappnade
arbetskulturen var det jag sökte.

Kelly Josefsson Waller
är 26 år, uppvuxen i Göteborg och
studerade vid Uppsala
universitet. Hon läste fördjupningskurser i konkurrensrätt, ITrätt, immaterialrätt och
internationell handelsrätt.
Hon tog sin examen 2017 och
arbetar idag med Privat M&A
och bank och finans på G&D.
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Varför valde du just G&D?
För att på G&D är vi som en familj.
Många av mina kollegor betraktar jag
som mina närmsta vänner idag och
det känns verkligen som att komma
hem när jag stiger in på kontoret. Här
får man utrymme att vara sig själv
och har stora möjligheter att påverka
sin egen inriktning och karriär. Hos
oss finns därför en stor blandning av
personligheter. Därtill har byrån
många häftiga och komplexa ärenden
som det är fantastiskt att få chansen
att jobba med.

23

INTERVJU

INTERVJU
Vilken är enligt dig den bästa vägen
till anställning på G&D?
Det finns många vägar till G&D.
Även om man exempelvis som
summer trainee tidigt kan etablera
kontakt med byrån kan man lika
gärna, precis som jag, spontanansöka i slutet av utbildningen. Det
avgörande är om G&D är rätt byrå
för dig och att du är rätt person för
byrån.
Hur viktiga är betygen? Hur värderar ni
sidoengagemang eller extrajobb under
studietiden?
Betygen är en viktig urvals- och
bedömningsgrund men det är
helheten som är avgörande.
Sidomeriter som exempelvis arbetslivserfarenhet, ideella engagemang
och utlandsstudier är mycket bra
komplement.
Vilka personliga egenskaper värderar
ni högt?
Att man är driven, noggrann och
har ett stort intresse för juridik. I
övrigt finns nog ingen tydlig röd tråd
bland våra jurister, utan alla är olika.
Hur ser en typisk dag ut för dig på
G&D?
Typiskt nog är ingen dag den andra
lik. Allt beror på vilken typ av ärende
som är aktuellt och vilken klient man
jobbar med för tillfället. Att dagarna
sällan blir som man har trott är både
charmen och den stora utmaningen
med det här jobbet.
Ditt bästa tips till alla juriststudenter?
Investera mycket tid i dina studier

men bli inte smittad av den stress
och oro som ofta finns bland juriststudenter. Glöm inte bort att leva
och ha kul också!
Dina bästa tips till arbetsintervjun?
Var dig själv. Det viktiga är att du
ger en sann bild av vem du är. Ställ
många frågor då det är lika viktigt
att byrån är rätt arbetsplats för
dig som tvärtom med tanke på all
den tid du kommer investera där.
Det visar också att du är påläst.
Slutligen, ha kul! Intervjun ska vara
som ett trevligt samtal där både
arbetsgivaren och den sökande kan
lära känna varandra.
Hur ser arbetskulturen och miljön
ut på kontoret?
Vår arbetskultur är mycket familjär
och avslappnad. Här tillåts du att
vara dig själv då vikten sätts vid
dina juridiska färdigheter och inte
hur du ser ut eller vart du kommer
ifrån. Eftersom det kan bli långa
dagar ibland är det precis detta som
gjorde G&D till mitt självklara val.
Jag vill inte att jobbet bara ska vara
ett “jobb” utan jag vill ha en social
arbetsplats där vi stöttar varandra
och har kul ihop.

Hur upplevde du det att det var att
komma ut i arbetslivet?
Väldigt utmanande men samtidigt
som en stor lättnad! Det är en
underbar känsla att få bygga sitt eget
liv och att få arbeta med juridiken
på riktigt. Även om jag uppskattade
studierna mycket så är arbetet ännu
roligare och mer omväxlande.

4 SNABBA MED KELLY
Favoritstad? Los Angeles
Favoritkurs på Avtalsrätt
juristutbildningen?
Bästa minnet från De spontana korridorsfesterna på
studietiden? Sturegatan.
Det bästa med att Kollegorna, våra spännande ärenjobba på G&D? den och friheten att få forma sin
karriär själv. Här kan du utvecklas
mycket snabbt och styra över din
inriktning.

Har du något tips på hur man
navigerar och väljer när det är dags
att söka fördjupningskurser?
Är man sugen på byrå är all kunskap
inom bolagsrätt värdefull, men gå på
känsla: vad verkar mest intressant?
Valet av fördjupningskurser är inte
avgörande för ens karriär.
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INTERVJU

Viktor Hellström
är 26 år, uppvuxen i Lund och
studerade vid Uppsala universitet.
Han läste fördjupningskurser i
kommersiell kontraktsrätt,
kommersiell avtalsrätt och processrätt. Han tog sin examen 2018
och har i skrivande stund inte
tillträtt sin tjänst som Associate
hos G&D.
26

Berätta lite om din bakgrund, hur
hamnade på du G&D?
Jag är uppvuxen i Lund men valde
att plugga i Uppsala. Till en början
var varken affärsjuridiken eller
G&D något jag var särskilt bekant
med – det var nog främst åklagaryrket som lockade. Efter att ha läst
några år insåg jag att jag tyckte
att civilrätten var roligare än t.ex.
straffrätten och efter att ha varit
summer trainee på några affärsjuridiska byråer blev detta ännu
tydligare. När jag kom hem från
mitt utbyte i Seattle blev jag uppringd av en associate på G&D.
Efter några luncher, en efterföljande intervjuprocess och ett
väldigt bra bemötande från G&D
i stort kändes det helt rätt när jag
skrev på anställningsavtalet!

research eller summer trainee ger både
studenten och byrån möjlighet att
avgöra om det är en bra matchning.
En riktigt bra start är att komma och
prata med oss vid vår monter på
Kontaktdagen!

Varför valde du just G&D?
På G&D finns det ett stort utrymme
för de anställda att vara sig själva och
påverka sin tillvaro. Det finns inget
tydligt fack som man behöver insortera
sig under. Som en del av G&D
omringas man dessutom av jurister
som, oavsett ålder och eventuella
imponerande karriärer, förblivit
ödmjuka och villiga att hjälpa en att
bli en bättre jurist. Detta, i kombination med den sammanhållning
som finns på byrån, gjorde valet
enkelt för mig.

Vilka personliga egenskaper värderar
ni högt?
En vilja att bli bättre som jurist och
en ödmjukhet inför att det finns
mycket att lära sig som nyanställd.
Eftersom man ofta jobbar i grupp är
det såklart också viktigt att kunna
samarbeta.

Vilken är enligt dig den bästa vägen
till anställning på G&D?
Det är såklart alltid bra att etablera en
relation tidigt. Att delta i G&D:s caseoch talangdagar, gå på diverse mingel
som byrån anordnar eller jobba som

Hur viktiga är betygen? Hur värderar ni
sidoengagemang eller extrajobb under
studietiden?
Det går inte att komma ifrån att
betygen är en viktig del av
bedömningen. Betygen är däremot
inte ensamt avgörande – allt som
visar på att studenten är motiverad
och intresserad av affärsjuridik
är såklart också värdefullt! Andra
sidomeriter som utlandsstudier,
arbetslivserfarenhet och ideella
engagemang är självklart också ett
plus.

Du har under vårterminen arbetat
som research trainee på G&D. Vad
innebär det?
Som research trainee får man
chans att jobba med lite allt möjligt
eftersom man inte ingår i någon
specifik verksamhetsgrupp. Ena
dagen sitter man med en rättsutredning i ett tvisteärende och
den andra dagen hjälper man till
med en due diligence eller sätter
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ihop olika bolagsdokument. Vilka
arbetsuppgifter man får styrs
alltså helt av de klientuppdrag
som är aktuella för tillfället.
Gemensamt för alla uppgifter
är dock att de är av juridisk
karaktär. Tjänsten är perfekt för
dig som en dag i veckan vill testa
på hur det är att jobba på affärsjuridisk byrå. Det kan läggas till
att arbetet alltid sker i nära samarbete med andra trevliga research
trainees. Det är också ett ypperligt tillfälle att lära känna kollegorna på G&D!
Du har parallellt med din tjänst som
research trainee även varit uppsatsskribent på G&D. Hur har det varit?
Det har varit väldigt bra! Som
uppsatsskribent får man eget
kontor och tillgång till G&D:s
stora bibliotek och utbildningar.
Man har dessutom möjlighet
att ställa frågor till kunniga jurister
utan att någonsin känna sig i
vägen - tvärtom möts man av ett
intresse och en vilja att diskutera
eventuella rättsliga problem som
man stött på under skrivandet.
Tjänsten erbjuder stora möjligheter att “komma in i gänget” på
G&D och rekommenderas varmt!
Ditt bästa tips till alla juriststudenter?
Utnyttja den frihet som det innebär
att plugga vidare. Åk utomlands och
se till att ha roligt, även när det är
mycket i skolan.
Dina bästa tips till arbetsintervjun?
Förbered dig och var dig själv. Det är

INTERVJU
viktigt att du visar vem du är så att
både du och arbetsgivaren får möjlighet att känna om det är en bra
matchning. Dessutom tycker jag
att man ska gå på så många arbetsintervjuer som möjligt. Det är en nyttig
övning i sig!

Har du något tips på hur man
navigerar och väljer när det är dags
att söka fördjupningskurser?
Välj det som känns intressant.
Tänk inte för mycket på eventuell
betygsfördelning från föregående
år, eftersom dessa ändras från
år till år. Givetvis finns det vissa
kurser som du har större nytta av
i en framtida karriär inom affärsjuridiken, men det mesta kan man
lära sig när man väl börjat jobba.

Hur ser arbetskulturen och miljön ut
på kontoret?
Det är nog inte främmande för
någon att arbetsdagarna på en
affärsjuridisk byrå många gånger
kan bli långa. Av den anledningen
blir frågan om arbetskulturen
extra viktig. På G&D är stämningen väldigt familjär och byrån är
inte större än att alla lär känna
varandra. Då det inte finns några
vattentäta skott mellan verksamhetsgrupper har du dessutom en stor
möjlighet att påverka din inriktning
och utveckling.

Hur upplevde du det att det var att
komma ut i arbetslivet?
Givet att jag i skrivande stund inte
har påbörjat min associate-tjänst
kan jag tyvärr inte besvara frågan
än. Jag ser dock väldigt mycket
fram emot att göra det!

Axel Wernlund och Emma Eklind kom båda i kontakt med Gernandt & Danielsson genom att delta i den Talangdag som byrån varje
år arrangerar på sitt kontor. Därefter har de arbetat som både Research Trainees och Summer Trainees och är nu anställda som
Associates på byrån.

Välkommen till en stor byrå i mindre format
Det är krävande att arbeta på affärsjuridisk
byrå – inte minst hos Gernandt & Danielsson.
Men det är också oerhört roligt och utvecklande.
På Gernandt & Danielsson får du den stora
byråns alla fördelar. Du får jobba med stora
och komplexa uppdrag, i nära samarbete med
några av Sveriges högst ansedda affärsjurister.
Samtidigt är byrån inte större än att alla lär
känna varandra. Du blir sedd som individ och
får ta ansvar från dag ett.

5 SNABBA MED VIKTOR
Favoritmat? Falafel
Favoritstad? Philadelphia
Favoritkurs på Kommersiell avtalsrätt och processjuristutbildningen? rätt
Bästa minnet från Pubkvällarna efter en dag på
studietiden? biblioteket

Sedan starten för drygt 25 år sedan har vi
byggt upp en unik kvalitetskultur där kunskap,
granskning och ifrågasättande värderas högt.
Hos oss arbetar du nära delägare och andra
seniora jurister. Och vår erfarenhet är att
du vinner på att jobba med flera rättsområden,
inte bara ett. Allt detta gör att du växer
snabbare in i advokat- och rådgivarrollen.
Är du rätt för oss, och vi rätt för dig? Kom då och
komplettera vårt redan framgångsrika team.

läs mer om en karriär hos gernandt & danielsson på

Det bästa med att G&D har det perfekta byråformatet.
jobba på G&D? Vi är tillräckligt stora för att få in stora
och komplexa ärenden, men vi är
samtidigt inte större än att man lär
känna alla kollegor.

www.gda.se eller följ oss på facebook och instagram

Hamngatan 2, Box 5747 · SE-114 87 Stockholm
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MÄSSAN
16 november, 10.00 - 15.00
Uppsala Konsert & Kongress

30
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UPPSALA KONSERT
& KONGRESS
Kontaktdagen arrangeras precis som föregående år på Uppsala
Konsert och Kongress. Den 16 november fylls lokalerna av
representanter från olika byråer, myndigheter, företag och
organisationer för att ge dig som student en så bred och bra
insyn i arbetslivet som möjligt.
Under mässdagen ges möjligheten att gå på personliga kontaktsamtal, besöka CV-fabriken och knyta kontakter av vikt för
framtida uppsatspraktik, extrajobb, sommartjänster eller
första jobbet efter examen. Kanske är det här du kniper ditt
första juristjobb! Det centrala läget ger dig en möjlighet att
svänga förbi även om du bara har tid för mässan en del av dagen .
Möjligheterna att knyta kontakter under denna dag är oändliga.
Kom till mässan och möt din framtid!
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GRÖN MÄSSA
Kontaktdagen 2018 är nu miljöcertifierat som ett Miljömärkt
Event!

2018

Vi är övertygade om att de klimatutmaningar världen står
inför kräver att alla aktörer tar sitt sociala ansvar och integrerar
hållbarhetsarbete som en naturlig del av sin verksamhet. Därför
har Kontaktdagen etablerat ett gediget hållbarhetsarbete och
med hjälp och stöttning av Håll Sverige Rent lyckats bli miljöcertifierade som ett Miljömärkt Event. En viktig milstolpe på vår
resa mot ett mer hållbart Kontaktdagen!
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MÄSSKARTA
Harvest Advokatbyrå AB 54
Hellström 44
Holmgrenhansson Advokatbyrå 85
Juridisk publikation 5
Juridiska föreningen 1
Juridiska institutionen 12
Juristresursen 10
Jusek 62
Kilpatrick Townsend 69
Kommerskollegium 70
KPMG 43
Kronofogden 30
Krzymowski 56
Lantmäteriet 39
Lawline 11
Lebenberg Advokatbyrå 52
Linklaters Advokatbyrå 76
Länsförsäkringar Uppsala 49
Magnusson 80
Mannheimer Swartling 50
Migrationsverket 23
NORDIA 58
Osborne Clarke 64
PwC 57
Ramberg 48
Real Advokatbyrå 27
Regeringskansliet 36
Roschier 22
Sandart & Partners 72
Setterwalls Advokatbyrå 82
Skeppsbron Skatt 75
Svalner 28
Sveriges Domstolar 67
Time Advokatbyrå 42
Unionen 18
Uppsala FN-förening 6
Uppsalajuristernas alumnistiftelse 77
Vittnesstöden i Uppsala 8
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 25
White & Case 38
Wistrand Advokatbyrå 68
Women’s career network 24
Åklagarmyndigheten 47

7Wise Advokatbyrå 46
Ackordcentralen 60
Advice 63
Advokatbyrån Thomas Bodström 83
Advokatfirman Defens 55
Advokatfirman Lindahl 37
Advokatfirman Törngren Magnell 66
Advokatfirman Vinge 29
Advokatsamfundet 13
AG Advokat 74
Ahlford Advokatbyrå 35
Appelli Advokater 26
Baker McKenzie 14
Barnombudet i Uppsala län 21
Bird & Bird Advokat 16
Blendow Lexnova 33
Cederquist 71
Centrum för rättvisa 19
Civil right defenders 9
Deloitte 41
Delphi 40
Diskrimineringsombudsmannen 15
DLA Piper 51
Drivhuset 73
ELSA 2
ERIN 7
EU-career 31
EU-domstolen 34
EY 84
Fackförbundet ST 17
Falkenborn Advokatbyrå 81
Familjens Jurist 20
FCG Risk and Compliance 86
Feministiska juriststudenter 3
Fondia 65
Foyen Advokatfirma 32
Föreningen för utvecklingsfrågor 4
Försäkringskassan 79
Gernandt & Danielsson 53
Glimstedt 87
Grant Thornton Sweden 59
Hamilton 61
Hammarskiöld & Co 78
Hannes Snellman 45
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CV-FABRIKEN MED
På plan 3 hittar du CV-fabriken! Där erbjuder vi CVgranskning och CV-fotografering tillsammans med JUSEK.
De granskar ditt CV och ger dig tips och råd för hur du
skriver ett vinnande CV och personligt brev. En professionell
fotograf finns på plats som hjälper dig att matcha CV:t med
en proffsig bild.

KONTAKTSAMTAL
På plan 3 och 7 hittar du Kontaktsamtalen, här träffas
studenter och arbetsgivare för att knyta en närmare kontakt.
För dig som erbjudits och bokat in kontaktsamtal, glöm inte
att ta reda på lite mer om arbetsgivaren du ska träffa och kom
i god tid. Det kommer finnas samtalsvärdar på plats som
visar dig rätt. Ta det lungt och var dig själv!
Om ni inte har hunnit söka till årets kontaktsamtal, misströsta inte! Det kommer en ny chans nästa år, håll utkik på våra
sociala medier och hemsida för mer information.
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SÅ LYCKAS DU PÅ
KONTAKTDAGEN
Med nästan 90 utställare erbjuder Kontaktdagen fantastiska möjligheter för dig att träffa och knyta kontakter med
människor från många olika områden inom juristyrket. Vem
vet, det kanske är din framtida arbetsgivare du strax stöter
på! Men hur gör man då för att lyckas på Kontaktdagen?
Vi har sammanfattat våra 5 bästa tips!

1.

4.

Ditt bästa verktyg för att lyckas
på mässan håller du redan i handen! I mässguiden hittar du bland
annat karta över mässan och information om alla utställare.

Förbered frågor och fundera över
vad just du är intresserad av att få
reda på.

5.

Ta inte fjärde rådet för allvarligt.
Har du inga välgenomtänkta
Spara mässguiden. När du söker frågor eller en plan för din karriär
jobb är informationen om ut- är det inga problem! Gå fram, säg
ställarna en guldgruva för att se hej och börja samtalet därifrån!
vad arbetsgivarna söker efter i
rekryteringen.

2.

3.
Tänk igenom vilka utställare
du är intresserad av och besök
dessa innan du fastnar i jakten på
de bästa flikarna.
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Utställare
Alla utställare i bokstavsordning
Utställare

Sida

7WISE Advokatbyrå
Ackordscentralen Stockholm
Advice
Advokatbyrån Thomas Bodström
Advokatsamfundet
AG Advokat
Ahlford Advokatbyrå
Appelli Advokater
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Barnombudsmannen
Bird & Bird
Blendow Lexnova
Cederquist
Centrum för rättvisa
Civil Rights Defenders
Defens
Deloitte
Delphi
Diskrimineringsombudsmannen
DLA Piper
Drivhuset Uppsala
ELSA Uppsala
ERIN
Ernst & Young

60
68
69
70
71
72
73
74
46
125
75
76
77
78
125
79
48
80
81
42
126
126
127
82
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Utställare Sida
EU Careers/UHR
EU-domstolen
Fackförbundet ST
Falkenborn Advokatbyrå
Familjens jurist
FCG Risk & Compliance
Femjur
Fondia Legal Services
Foyen Advokatfirma
FUF
Försäkringskassan
Gernandt & Danielsson
Glimstedt
Grant Thornton
Hamilton
Hammarskiöld & Co
Hannes Snellman
Harvest Advokatbyrå
Hellström Advokatbyrå
holmgrenhansson
Juridisk Publikation
Juridiska institutionen
Juristresursen
Jusek
Kilpatrick Townsend

83
127
84
85
86
87
128
88
50
128
89
44
90
91
52
92
93
94
95
96
129
97
129
98
61

Utställare
KPMG
Kronofogdemyndigheten
Krzymowski
Lantmäteriet
Lawline
Lebenberg Advokatbyrå
Lindahl
Linklaters
Länsförsäkringar Uppsala
Magnusson Advokatbyrå
Mannheimer Swartling
Migrationsverket
Nordia
Osborne Clarke
PwC
Ramberg Advokater
Real Advokatbyrå
Regeringskansliet
Roschier Advokatbyrå
Sandart och Parterns
Setterwalls Advokatbyrå
Skeppsbron Skatt
Svalner Skatt & Transaktion
Sveriges Domstolar
Time Advokatbyrå

Sida

Utställare

Sida

99
Törngren Magnell
100
Unionen
101
Uppsala FN-förening
102
Uppsalajuristernas
103
alumnistiftelse
104
Vinge
105
Vittnesstöden i Uppsala
106
Wesslau Söderqvist
107
White & Case
108
Wistrand Advokatbyrå
109 Women’s Career Network
110
Åklagarmyndigheten
62
111
112
113
114
115
54
116
63
117
118
56
119

64
120
131
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130
121
130
122
58
123
131
124

Kontor i

DLA PIPER
Verksamhetsområden
På DLA Piper är vi specialister inom affärsjuridikens alla områden och vi har några av världens ledande bolag som klienter.
Tillsammans levererar vi högsta kvalitet i allt vi gör, för att lösa
våra klienters utmanande och komplexa ärenden.

Företagsinterna traditioner
Vi tycker att det är roligt att umgås! Vi ordnar sociala aktiviteter
t.ex. byråkonferens, sommar- och julfest, after work. Vi sponsrar
också olika idrottsaktiviteter t.ex. löpträning, innebandy, golftävlingar, fotbollsturnering.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Den största fördelen av att vara på en internationell spelplan är
att vår värld expanderar och blir större för varje dag. Vi vidgar
våra vyer, ser saker från nya perspektiv och drar nytta av de
många utvecklingsmöjligheter som öppnar sig. Vi satsar på
kompetensutveckling genom mentorskap, indviduella
utvecklingsplaner och utbildning både på lokal och
internationell nivå. DLA Piper erbjuder även
flera olika secondmentprogram.

Stockholm
Hela världen

160

anställda i Stockholm

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Vinternotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Var med när världen expanderar. Vidga dina
vyer, se saker från nya perspektiv och väx
med oss i alla möjliga riktningar. Vi ger plats
för dig och din utveckling.

Kontaktperson:
Linda Wärn

Hemsida:

www.dlapiper.com

Följ oss i sociala medier @ DLA Piper Sweden
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Kontor i

GERNANDT & DANIELSSON
Verksamhetsområden
Gernandt & Danielsson är en fullservicebyrå inom affärsjuridik
som erbjuder kvalificerad rådgivning inom bl.a. företagsförvärv,
aktiemarknadsrätt, processrätt, bank- och finansrätt, immaterialrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt och
EU-rätt. Gernandt & Danielsson är en av landets högst rankade
advokatbyråer enligt både nationella och internationella
branschmätningar.

Företagsinterna traditioner
Årlig skidresa till Åre med bitriskollektivet, idrottsaktiviteter
som pingis- och kubbturnering, onsdagsfika, fredagspub,
sommar-, höst- och julfest, utlandskonferenser, med mera.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På Gernandt & Danielsson får du från dag ett arbeta med
spännande klienter och avancerade arbetsuppgifter i en
internationell miljö. Som medarbetare måste du självklart
prestera individuellt men på Gernandt & Danielsson finns också
en mycket stark laganda och du arbetar tillsammans med några
av landets högst ansedda och skickligaste affärsjurister. Vi
erbjuder konkurrenskraftiga löner och kvalificerad kompetensutveckling med ett omfattande utbildningsprogram. Byråns
secondment-program ger en unik möjlighet att under en period
arbeta på en ledande advokatbyrå utomlands eller hos ett
klientföretag.

Stockholm

110
20
32 000
anställda varav 75 jurister

nyanställningar per år

i ingångslön
(36 000 kr för tingsnoterade)

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst
Mentorskapsprogram

Så kan en arbetsdag se ut hos er
Variationen är stor. En dag kan innehålla allt från arbete med
rättsutredningar och avtalsgranskning till klientmöten eller
vidareutbildning. Det finns inga vattentäta skott mellan
generationer eller verksamhetsgrupper vilket gör att även unga
jurister hamnar i uppdragens centrum.

Kontaktperson:
Karin Danin,
HR Director
Johanna Lindholm,
Talent Development Counsel

Gernandt & Danielssons Talangdag 2019
Har du läst minst tre terminer? Och är du
nyfiken på affärsjuridik och hur det är att
arbeta på en affärsjuridisk byrå?
Ta då chansen och utmana dig själv på
Gernandt & Danielssons Talangdag den
23 januari 2019. Talangdagen är en unik
möjlighet att testa din förmåga och lära
känna personer som jobbar på affärsjuridisk

byrå. Under en heldag får du tillsammans
med Gernandt & Danielssons jurister
genomföra intervjuer, caseövningar
och problemlösningstest samt delta
i seminarier om affärsjuridik och rollen
som advokat. Vi avslutar sedan dagen
med en middag tillsammans på
Gernandt & Danielssons kontor.

LÄS MER OCH ANSÖK SENAST DEN 10 DECEMBER 2018 PÅ
WWW.GDA.SE/KARRIAR/TALANGDAGEN

Hemsida:
www.gda.se
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LÄS MER OM EN KARRIÄR HOS GERNANDT & DANIELSSON PÅ
WWW.GDA.SE ELLER FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

BAKER & MCKENZIE
Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
The Bakery, vårt utvecklingsprogram där vi steg för steg
coachar dig till att bli en framgångsrik affärsjurist.

78
90
5-10
31 000
kontor i 46 länder

anställda i Stockholm, 13 500 globalt

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Elin Forsberg

Hemsida:

www.bakermckenzie.com
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JOBBA UTOMLANDS.
FRÅN VASAGATAN 7,
VÅNING 8.
Att knacka på vår dörr på Vasagatan 7 i Stockholm är som att stå på
tröskeln till alla 77 Baker McKenzie-kontor i alla 47 länder samtidigt.
Tillsammans gör vi flest cross border-affärer i världen.
Att jobba globalt är regel hos oss, inte undantaget. Faktum är
att du samarbetar med dina utländska kollegor praktiskt taget
varje dag. Och precis som alla nyanställda är du med i The Bakery,
vårt utvecklingsprogram där vi steg för steg coachar dig till att
bli en framgångsrik affärsjurist – både på svenska och engelska –
oavsett vilket affärsområde du väljer att fördjupa dig inom.
Kom till vår monter, så berättar vi mer om hur en karriär hos oss
kan se ut. Och hur trevligt du kan ha det på vägen.

www.bakermckenzie.com

Our services Antitrust & Competition | Banking & Finance | Capital Markets | Compliance & Investigations | Dispute Resolution |
Employment & Compensation | Environment & Climate Change | Information Technology & Communications | Intellectual Property
| International Commercial & Trade | Mergers & Acquisitions | Private Equity | Real Estate | Restructuring & Insolvency | Tax

DELOITTE
Verksamhetsområden
Revisions- och rådgivningstjänster samt Tax (individ-, och
företagsbeskattning, TP, Moms & M&A) och Legal.

Företagsinterna traditioner
Sommar/julfest, vår/höstpub, fredags-AWs på lokala
baren, höstkickoff (ofta utomlands) samt diverse
spontana aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På Tax har vi 7 officiella karriärsteg från associate till
partner. Kompetensutveckling sker löpande genom
utbildningar (nationella och internationella), möjlighet till
specialisering och genom utveckling i det dagliga arbetet.
Som ny på Tax har du klientkontakt och ansvar från dag 1
och våra anställda får tidigt pröva en ledarroll.

700
1 300
20-25
kontor i 150 länder

anställda i Sverige, ca 264 000 globalt

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

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

.

Kontaktperson:
Alice Stål
Student Relations Coordinator
student@deloitte.se

Hemsida:

www.deloitte.se/student

Är du en jurist
på skattjakt?
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www.deloitte.se/student
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FOYEN ADVOKATFIRMA
Verksamhetsområden
Våra huvudområden är bygg- och fastighetsbranschen,
teknikintensiv industri, gruv- och skogsnäring, offentliga affärer,
energisektorn, miljöområdet samt branschöverskridande
affärsjuridik.

Företagsinterna traditioner
Vi har personalaktiviteter inom sport och kultur, interna
utbildningar med externa föreläsare, fredagsfrukost, after work,
fester mm. Vi vill ha en familjär och prestigelös stämning på våra
kontor, där det skall vara högt i tak.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Möjligheterna för karriärutveckling är goda då du kommer att
arbeta med några av Sveriges idag ledande specialister inom
våra rättsområden. Vi erbjuder deltagande i externa och interna
kurser och du planerar gemensamt med gruppansvarig din
karriär-och utvecklingsplan. I ett tidigt skede får du som biträdande jurist hos oss klientkontakt och möjlighet att specialisera
dig på ett område där du får stöd för att lära dig hantverket,
finna dig tillrätta och utvecklas i konsultrollen.

Stockholm
Malmö
Göteborg
Falun

85
anställda

Marknadsmässig
ingångslön

GRAT TIS!

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Du har valt en av Sveriges bästa men tuffaste
utbildningar. Det mest värdefulla vi kan erbjuda dig är en
insikt i hur verkligheten ser ut inne på en advokatfirma.
U P P S AT S P R A K T I K

STIPENDIER

Foyen erbjuder dig som är i slutet av dina
studier en tioveckors uppsatspraktik på något
av våra kontor i Göteborg, Stockholm eller
Malmö. Under praktiken kommer du bland
annat vara ett stöd i rättsutredningar och
processer samt ha kontakt med olika domstolar och myndigheter. Vi erbjuder naturligtvis
också handledning i ditt uppsatsarbete.

Om du har skrivit en uppsats på 30 högskolepoäng inom något av rättsområdena offentlig
upphandling, entreprenad- eller miljörätt, så
uppmanar vi dig starkt att söka något av våra
stipendier. Vi kommer ihåg hur pass välkomna 15 000 kronor är i en ansträngd studentekonomi. Stipendiet delar vi ut årligen och
sista ansökningsdag är den 20 juni varje år.

Kontaktperson:
Matilda Grillhammar

Hemsida:

www.foyen.se

Intresserad?
Läs mer på foyen.se under Karriär/Student.
Du kan även kontakta vår HR-assistent:
Matilda Grillhammar
matilda.grillhammar@foyen.se, 0737-19 51 45

50

ENTREPRENAD | FA S TIGHE T | GRUVA & INDUS TRI | SKOG & ENERGI | M ARK & MIL J Ö | IT NYA TEKNOLOGIER | OFFENTLIG A AFFÄRER | AFFÄRS J URIDIK

Kontor i

HAMILTON
Verksamhetsområden

Corporate | M&A, Bank och finans, Kapitalmarknad, Fastighet,
Tvistlösning, Insolvens och rekonstruktion, Konkurrens och
upphandling, Arbetsrätt, TMT | IP.

Företagsinterna traditioner
Inom ramen för Hamilton Sports Club, som är ett koncept för firmans
anställda som bygger på välmående, sammanhållning och motivation,
erbjuder vi en rad olika hälsofrämjande alternativ.
Firman anordnar dessutom kontinuerligt utlandskonferenser,
föreläsningar och events.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hamilton Excellence - är framtaget för att främja utvecklingen hos
firmans biträdande jurister. Hamilton Excellence ger våra
medarbetare transparenta och tydliga förväntningar på sin
professionella utveckling, en mycket meriterande karriärplattform
samt likvärdiga förutsättningar för utveckling på firman. Förutom att
säkra våra biträdande juristers karriär- och kompetensutveckling och
därigenom firmans tillväxt, vill vi genom Hamilton Excellence även
säkerställa att våra medarbetare, oavsett framtida karriärval,
kommer att vara attraktiv på arbetsmarknaden.

Stockholm

110
10-15
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

A powerhouse with
specialists who will
challenge and
inspire you
Hamilton tillhör de ledande affärsjuridiska firmorna i Sverige.
Hos oss får du tillgång till ledande, branschkunniga jurister och
ett omfattande kontaktnät som ger dig goda förutsättningar
att lyckas inom affärsjuridik. Vi arbetar med spännande och
komplexa uppdrag som innebär dagliga utmaningar och där
du ges möjlighet att bygga din kompetens. Du får även tillgång
till intern och extern individanpassad utbildning och du ingår
i ett mentorskap som ger dig goda förutsättningar för en
professionell karriärutveckling. Sammantaget bidrar det till en
kunskapsintensiv, utmanande och inspirerande arbetsplats.
Om du siktar högt så har du alla möjligheter att lyckas hos oss!
Läs mer på hamilton.se/karriar

Kontaktperson:
Charlotte Lavefjord, CHRO

Hemsida:

www.hamilton.se
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Corporate | M&A • Bank och finans • Kapitalmarknad
Fastighet • Tvistlösning • Insolvens och rekonstruktion
Konkurrens och upphandling • Arbetsrätt • TMT | IP
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Kontor i

ROSCHIER
Verksamhetsområden
Internationell Affärsjuridik

Företagsinterna traditioner
Roschiers styrka är personerna som arbetar här. Vi brinner för
vårt arbete och ser till att ha roligt tillsammans.
Roschier erbjuder sina medarbetare en mängd olika aktiviteter,
allt från interna seminarier, löpar- och konstklubbar till sociala
event, såsom afterwork och sommar- och julfester.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Roschiers målsättning är att erbjuda en bra start på yrkeslivet
och de bästa förutsättningarna för en lång och framgångsrik
karriär. Det gör vi bland annat genom ett omfattande
utbildningsprogram, Roschier University. Utöver juridiska
ämnen innehåller programmet till exempel kommunikation,
förhandlings- och presentationsteknik samt ledarskap.

Stockholm
Finland

200
100

anställda i Stockholm

anställda jurister i Stockholm

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:
Emilia Löpare
emilia.lopare@roschier.com
08-553 19 190

Hemsida:

www.roschier.com

Ansök till Nordic Business Law Academy 2019!
Vad är det?
Nordic Business Law Academy (NBLA) är ett praktiskt case som utspelar sig på
en affärsjuridisk byrå. Ditt juridiska kunnande sätts på prov och tillsammans med
andra studenter och Roschiers jurister genomför ni en transaktion från start till mål.
Varför ska jag ansöka?
Det är en unik möjlighet att få insyn i transaktionsprocessen och hur det är att
arbeta på en advokatbyrå. För rätt person kan det dessutom leda till en position
som jurist på Roschier.
För vem och när?
Programmet startar i januari och du kan ansöka om du läser på termin fyra eller
mer. Skicka in din ansökan senast 18 november 2019.
Läs mer och ansök på www.roschier.com/careers/NBLA
NBLA - Bring your studies to life

www.roschier.com/careers/NBLA
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EMELIE, NOTARIE VID NACKA TINGSRÄTT

Finns på över

SVERIGES DOMSTOLAR
Verksamhetsområden
Dömande verksamhet.

60

orter och omfattar
de allmänna domstolarna,
de allmänna förvaltningsdomstolarna,
Migrationsdomstolar,
hyres- och arrendenämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten
och Domstolsverket.

6700
27 200
anställda

i ingångslön
(höjs till 29 400 kr efter 12 månader)

550

anställda notarier per år

Kom och prata med
oss i vår monter!
Kontaktperson:
Caroline Magnevall

Hemsida:
www.domstol.se
www.notarie.se

Hur ser dina framtidsplaner ut? Oavsett vilka ambitioner du har
efter din juristexamen är en notarietjänstgöring ett värdefullt
första steg på vägen. Vad har du för nytta av tiden som notarie
om du vill fortsätta inom Sveriges Domstolar eller söka dig till
andra arbetsgivare? Vad gör en notarie egentligen? Och hur får
man anställning?

LÄS MER OCH TA STEGET PÅ NOTARIE.SE
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Verksamhetsområden
White & Case är en global affärsjuridisk advokatbyrå. På
Stockholmskontoret arbetar vi främst inom områdena
företagsöverlåtelser, bank & finans, kapitalmarknadsrätt samt
svenska och internationella processer och skiljeförfaranden.

Företagsinterna traditioner
AW, sommar- och julfest, vinterkonferens, White & Case World
Cup i fotboll/volleyboll där White & Case-kontor från hela världen
deltar m.m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Förutom svenska fortbildningskurser och våra egna
internationella kurser i juridik erbjuder vi ett omfattande
utbildningsprogram inriktat på t.ex. affärsutveckling och språk.
Som jurist på White & Case får du tidigt en hög nivå av
självständighet, givetvis med stöd och hjälp från dina mer erfarna
kollegor.

45
80

kontor i 30 länder

anställda i Stockholm,
drygt 4000 globalt

6-10
40 000
nyanställningar per år

i ingångslön
(42 000 kr för tingsnoterade)

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:
rebecca.sall@whitecase.com

Hemsida:
www.whitecase.com
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Together we
make a mark

WHITE & CASE

Framtiden för juridik är global. Vill du vara en del av ett
ambitiöst team som gör skillnad över hela världen?
Välkommen med din ansökan.
Just nu söker vi jurister till M&A, Private Equity,
Capital Markets och Banking. Ansök snarast på
https://www.whitecase.com/careers/stockholm

59

Kontor i

7WISE ADVOKATBYRÅ
Verksamhetsområden
Avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, obestånd,
tvistelösning mm.

Stockholm

20-25
anställda

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

19 kontor i

KILPATRICK TOWNSEND
Verksamhetsområden
Bl a arbetsrätt, fastighetsrätt och transaktioner, hyresrätt,
företagsförvärv och bolagsrätt, kapitalmarknadsrätt och
compliance, kommersiella avtal, entreprenad- och konsulträtt,
tvistelösning och offentlig upphandling.

Företagsinterna traditioner
Vi ses gärna under mer avslappnade former som vid vår
populära KT-fika, gemensamma middagar, after works, jul- och
sommarfester och idrottsevenemang. Varje år reser vi iväg på
en gemensam utlandskonferens.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Kontaktperson:
Leonardo Merino

Hemsida:
www.7wise.se

Hos oss finns det både resurser och utrymme för att få
utvecklas och växa, allt i din egen takt. Storleken på vårt
Stockholmskontor ger utrymme för egna initiativ och du ges
goda möjligheter att utvecklas individuellt. Vi erbjuder våra
jurister att resa på secondment till våra kontor i USA. På lite sikt
finns det möjlighet till delägarskap i vår advokatbyrå.
Som biträdande jurist hos oss får du ta del av vårt interna
utbildningsprogram som bl a innehåller Legal English,
fördjupning inom olika rättsområden, ekonomi, retorik, affärsutveckling och IT. Du har även möjlighet att delta i externa
kurser och nätverkssammanhang.

Sverige
Asien
USA

40
5-6
30 000

anställda i Stockholm, 1400 totalt

nyanställningar per år

i ingångslön, 32 000 med
tingsmeritering

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Jessica Ahlsén, HR-ansvarig

Hemsida:
www.kilpatricktownsend.se
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Kontor i

Kontor i bl.a.

NORDIA
Verksamhetsområden
NORDIA är en affärsjuridisk byrå med särskild
inriktning mot tvistlösning, försäkring och skadestånd samt
affärs- och bolagsrelaterad straffrätt (white collar crime).

Företagsinterna traditioner
Varje vecka inleds med gemensamt frukostmöte och avslutas
med fredagsbar. Juristerna från de olika kontoren åker varje år
på en gemensam skidresa och deltar vid årsmöte som
arrangeras i ett av de olika nordiska länderna. Biträdande
jurister anordnar även egna aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som anställd vid NORDIA får du genomgå såväl interna som
externa föreläsningar vilka hålls både i Sverige och utomlands.
Försäkrings- och skadeståndsgruppen har t.ex. en årlig
utbildning i London. Som anställd tilldelas du en handledare,
som alltid är en delägare på advokatbyrån, vilken ansvarar för
din karriär- och kompetensutveckling.

Stockholm
Göteborg
Köpenhamn
Oslo

95
3
30 000
anställda totalt

nyanställningar per år

i ingångslön, 35 000 kr vid
tingsmeritering

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

SETTERWALLS
Verksamhetsområden
Våra kompetensområden omfattar närapå alla områden inom
affärsjuridik. Från tvistelösning, M&A, immaterialrätt och EU
& Konkurrensrätt till de mer specialiserade grupperna inom
exempelvis finansmarknadsrätt, skatterätt, fastighetsrätt och
miljörätt.

Företagsinterna traditioner
Vi tycker om att umgås och ha roligt tillsammans och en rad
olika aktiviteter ger oss möjlighet till detta! After-work,
gemensam frukost, traditionsenliga fester, idrottsturneringar samt flertalet lopp är exempel på saker vi gör
tillsammans. Nämnde vi vårt pingisbord?

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Väljer du oss, satsar vi med full kraft på dig. Vi tror på ansvar
tidigt och att jobba tillsammans med kompetenta kollegor. Vi
erbjuder dig en brant utvecklingskurva och som nyanställd får
du stöd av en handledare och en fadder som tar stort ansvar för
dig och din utveckling hos oss. Vi erbjuder även ett väl utformat
utbildningspaket som stärker dig i resan mot att bli en framåtsträvande och självständig associate hos oss.

Stockholm
Göteborg
Malmö

260
20-25
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:
Advokat Andreas Natt och Dag

Hemsida:

www.nordialaw.com

Kontaktperson:
Sara Rydén

Hemsida:

www.setterwalls.se
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– EVERYTHING A LAW FIRM SHOULD BE

Kontor i

TÖRNGREN MAGNELL
Verksamhetsområden
Huvudområden: M&A, Private Equity, Bank & Finans, Kapitalmarknad. Kompletterande områden: Fastighetsrätt, Arbetsrätt,
Tvistelösning, Rekonstruktion och obestånd, Allmän bolags- och
avtalsrätt, Compliance och Riskhantering samt Energi.

Företagsinterna traditioner
Månatliga byråfrukostar, interna utbildningsseminarium,
fredags-afterwork, årlig konferensresa, sommarfest.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Stora möjligheter till utveckling. Vårt låga ratio mellan
biträdande jurister och delägare bidrar till en brant
utvecklingskurva. Byråns storlek och struktur ger våra
medarbetare möjlighet att tidigt ta ansvar och bidra på ett
meningsfullt sätt, där du arbetar direkt mot klient. Ett resultat
av vår struktur är att intern konkurrens bland medarbetare
aldrig har varit ett problem - en sann laganda råder.
Vårt talangutvecklingsprogram, som bland annat fokuserar på
individuellt mentorskap och handledning, bidrar till att lägga
grunden till din långsiktiga karriärutveckling. Du deltar även i
vårt interna utbildningsprogram med kurser i utvalda juridiska
och affärsmässiga ämnen samt erbjuds att gå externa kurser
och få individuell undervisning i juridisk engelska. Som
nyutexaminerad erbjuder vi dig en bra start på din karriär och
en möjlighet att avancera i en miljö av expertis och
professionalism.

Stockholm

50
4-6
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

En vänlig och sund arbetsmiljö har kännetecknat Törngren Magnell sedan starten.
Vi behandlar våra kollegor med respekt och
är stolta över vår företagskultur.

Intresserad?
Läs mer på www.torngrenmagnell.se och
besök oss i vår monter, så berättar vi mer.

Följ oss gärna på

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

ADVOKATFIRMAN TÖRNGREN MAGNELL KB | Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm | Telefon 08-400 283 00 | www.torngrenmagnell.se

OM OSS

7WISE Advokatbyrå är en affärsjuridisk
advokatbyrå verksam inom avtalsrätt,
bolagsrätt, fastighetsrätt, miljörätt, plan- och
byggjuridik, rekonstruktioner och obestånd
samt tvistelösning.

Kontaktperson:
Anna Bjurell
Catharina Danielsson
Fredrik Ljungström
Maria Wahlström

Hemsida:

www.torngrenmagnell.com
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TÖRNGREN MAGNELL ÄR EN LEDANDE SVENSK
ADVOKATFIRMA MED FOKUS PÅ TRANSAKTIONSRÅDGIVNING OCH AFFÄRSJURIDIK.

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

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

Hemsida: www.7wise.se
Kontor: Kungsgatan 56, Stockholm.
Antal anställda: 25 st, varav sex är
studenter.
Nyanställningar/år: Tre stycken.

kilpatricktownsend.se

T UDE N T WI T H HI GHF LYI N G A M B I T I O N S?
E GI V E YO U A LL O PPO RT U N I T ES .

Start your journey now.
Att Kilpatrick Townsend är en stor och internationell advokatbyrå som etablerades
redan år 1860 är ingen hemlighet men vi är även stolta över företagskulturen på vårt
Stockholmskontor.
Kilpatrick Townsend Stockholm erbjuder alla de fördelar och den säkerhet som erhålls
från en större byrå samtidigt som vi är måna om att behålla den familjära och öppna
stämningen som en mindre byrå medför. Med våra drygt 40 medarbetare skapas här
en tät sammanhållning och trevlig stämning.
Vi kan erbjuda dig stimulerande arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter och
utbyten med våra kontor i USA. Men varför vänta till efter examen? Sök redan idag
till vårt populära sommartraineeprogram där del av tiden tillbringas i Atlanta.
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ANCHORAGE
ATLANTA
AUGUSTA
CHARLOTTE
DALLAS
DENVER
HOUSTON
LOS ANGELES
NEW YORK
RALEIGH
SAN DIEGO
SAN FRANCISCO
SEATTLE
SHANGHAI
SILICON VALLEY
STOCKHOLM
TOKYO
WALNUT CREEK
WASHINGTON D.C.
WINSTON-SALEM

Med rätt inställning kan du gå hur långt som helst hos
oss på Setterwalls. Vi är den advokatbyrå i landet som
har längst erfarenhet, grundad redan 1878.
Vi är en av Sveriges ledande fullservicebyråer, och
alla våra 260 medarbetare drivs av en och samma
vision: att vara nr 1.
- Satsar du på oss, då satsar vi med full kraft på dig.
SETTERWALLS
STOCKHOLM, GÖTEBORG, MALMÖ | SETTERWALLS.SE

Kontor i bl.a.

ACKORDSCENTRALEN
Verksamhetsområden
Obeståndsrätt med fokus på företagsrekonstruktion och
konkursförvaltning.

Företagsinterna traditioner
Våra företagsinterna traditioner består av ett årligt
erfarenhetsutbyte under en konferens i Stockholmsområdet
där samtliga Ackordscentralens kontor deltar och en årlig
längre resa. På Stockholmskontoret har vi även måndagsmöte
med frukost samt gemensam fredagslunch varje vecka.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Kompetensutveckling sker löpande genom interna
utbildningar inom rättsområdet och lektioner i affärsjuridisk
engelska. Möjlighet finns även att delta i externa utbildningar
och kurser. Därutöver hålls årliga erfarenshetsutbyten med
samtliga kontor i koncernen.

Stockholm
Göteborg
Malmö

55
anställda

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Som nyanställd får man tidigt stort eget ansvar över de ärenden
man arbetar med. Med ett antal års erfarenhet följer möjlighet
att bli konkursförvaltare, likvidator och rekonstruktör vilket
innebär att man kan förordnas egna ärenden.

Kontor i

Stockholm

A D V IADVICE
C E 13
KB
Verksamhetsområden

Skattejuridik i form av bl.a. skatteoptimering, omstruktureringar,
rättsutredningar, internationella ärenden, incitamentssystem,
besvarande av skattefrågor, momsrådgivning, biträde mot
Skatteverket, deklarationer (både preliminära och slutliga) och
generationsskiften.

Företagsinterna traditioner
Sommar- och julfest, månadsaktiviteter, fredags-aw, frukostmöten med föredrag och en årlig utlandskonferens.

anställda

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns en utvecklad karriärstege med olika nivåer av ansvar
och kunskap som tillämpas inom företaget. Vi ser positivt på
kompetensutveckling och erbjuder våra medarbetare möjligheten till både interna och externa kurser för att öka sin
kunskap och kompetens.

Kontaktperson:
Jonas Pernholt

Hemsida:

www.advice.se

Kontaktperson:
Anna Engman

Hemsida:

www.ackordscentralen.se
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Kontor i bl.a.

ADVOKATBYRÅN
THOMAS BODSTRÖM
Verksamhetsområden
Straffrätt, familjerätt, socialrätt, migrationsrätt och allmän
civilrätt.

Företagsinterna traditioner
Vår gemensamma veckofika är obligatorisk och så även VMtipset och andra liknande tävlingar. Fredags-AW äger rum när
vi är törstiga. Varje år i september åker hela byrån på en resa
tillsammans, nu senast till Kroatien. Utöver detta har vi bland
annat julfest, påsklunch och sommarfest.

Stockholm
Uppsala
Södertälje

14
anställda

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Utöver samfundets obligatoriska utbildningskrav uppmuntrar
byrån till individuell kompetensutveckling. I och med att byrån
arbetar med många rättsområden finns det goda möjligheter
att fördjupa och specialisera sig. Medarbetarna erbjuds även
kontinuerliga samtal med arbetsgivaren i syfte att uppnå
gemensamma målsättningar.

Kontaktperson:

Kontor i

SVERIGES
ADVOKATSAMFUND

Stockholm

Sveriges advokatsamfund är en privaträttslig sammanslutning
reglerad i rättegångsbalken. Samfundets stadgar fastställs av
regeringen. Samfundet har till ändamål att till främjande av god
rättsvård upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår, att följa rättsutvecklingen och verka för att samfundets
erfarenhet kommer denna till godo, att tillvarata advokaternas
allmänna yrkesintressen samt att verka för sammanhållning och
samförstånd mellan advokaterna.
Advokatsamfundet har drygt 5 600 ledamöter. Bara den som
är ledamot av samfundet får använda titeln advokat. Kraven är
höga på den som vill bli ledamot av Advokatsamfundet – det
krävs en omfattande teoretisk och praktisk utbildning. Vidare
krävs godkänd advokatexamen samt att personen bedöms
redbar och lämplig att utöva advokatyrket.
Advokatsamfundet har tilldelats vissa offentligrättsliga upp
gifter, framför allt i fråga om den disciplinära verksamheten.
En advokat är skyldig att följa god advokatsed och står under
tillsyn av Advokatsamfundets disciplinnämnd.
Advokatsamfundet har sitt kansli på Djurgården i Stockholm.
Den dagliga verksamheten leds av samfundets generalsekreterare som också är chef för kansliet.

Sonja Jidenius
Pia Holmgren

Hemsida:

www.advbyra.se

Hemsida:
www.advokatsamfundet.se

70

71

Kontor i

Kontor i

AG ADVOKAT
Verksamhetsområden
Affärsjuridisk byrå inom bygg- och fastighetsbranschen,
rankade som en av de absolut främsta inom våra
verksamhetsområden; entreprenad, transaktioner, hyresrätt,
kommersiella avtal, offentlig upphandling, skadestånd och
försäkring samt tvistelösning och process.

Företagsinterna traditioner
Varje år har vi en byråresa, sommarfest och julfest, vi har även AW en
gång per månad samt måndagsfrukost och fredagsfika. Vi deltar också i
fotbolls- och innebandyturneringar.

Stockholm

75
anställda

Fast lönetrappa
VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Heltidsjobb efter examen
Uppsatspraktik

AHLFORD ADVOKATBYRÅ
Verksamhetsområden
Fastighet & entreprenad, Ägarledda företag, Life Science,
Offentlig verksamhet, Obestånd.

Företagsinterna traditioner
Gemensam frukost månadsvis, AW 6ggr/år, gemensam fika
dagligen.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Individuella karriärplaner för samtliga, möjlighet att bli antingen
generalist eller specialist.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har en fast karriärtrappa och kontinuerlig individuell kompetensutveckling genom AG Akademin. Som biträdande jurist får du tidig
klientkontakt och kommer arbeta självständigt, såväl enskilt som i
grupp. Vidare har du god tillgång till interna och externa kurser.

Uppsala
Gävle

25
2-3
anställda

nyanställning per år

VI ERBJUDER
Extrajobb
Uppsatspraktik
Traineetjänst
Rekrytering efter examen
(tingsmeritering eller
motsvarande erfarenhet är
meriterande)

Kontaktperson:
Stefan Börjesson

Hemsida:

www.ahlford.se

Kontaktperson:
Sofie Holmbring

Hemsida:

www.agadvokat.se

72

73

Kontor i

APPELLI
Verksamhetsområden
Affärsjuridik och allmän civilrätt, fastighets-, bygg- och
konsulträtt, familjerätt, arvsrätt, försäkrings- och
skadeståndsrätt, brottmål, förvaltnings- och
migrationsrätt. I stort sett allt utom skatterätt.

Företagsinterna traditioner
Julfest, sommarfest, kick off och vinterkonferens med
skidinslag.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som biträdande jurist hos oss får man tillfälle att prova på
olika rättsområden, men också att specialisera sig. Hos oss
har man möjlighet att utvecklas som jurist och samtidigt
på ett rimligt sätt kombinera advokatyrket med ett aktivt
familje- eller föreningsliv.

Kontor i bl.a.

Falun

15
1-2
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

BIRD & BIRD
Verksamhetsområden
IP, Commercial, Corporate, Tax, Employment, Dispute
Resolution och Real Estate.

Företagsinterna traditioner
Måndagsfrukost med byrån, afterwork på fredagar, sommarfest, julfest , internationell fotbollsturnering en gång om året,
Sector och Practice kickoff (I Sverige och internationellt) och
årlig nordisk kickoff.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi har ett tydligt kompetensutvecklingsprogram lokalt, nordiskt
och internationellt för alla anställa. Att arbeta för Bird & Bird
ska alltid vara stimulerande och utmanande och i en
internationell miljö för att säkerställa kompetensutvecklingen
för alla anställda och göra det roligt.

Sverige
Danmark
USA
Kina
Singapore

72
10
30 00032 000
anställda i Sverige

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Åsa Axelsson

Hemsida:

www.appelli.se

Kontaktperson:
Beatrice Waldenström

Hemsida:
www.twobirds.com

74

75

Kontor i

BLENDOW LEXNOVA
Verksamhetsområden
Juridisk omvärldsbevakning inom i princip samtliga
rättsområden.

Företagsinterna traditioner
After Work med tema, quizfika, spelkväll m.m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Interna/externa skrivutbildningar, seminarier inom juridik och
ekonomi, säljutbildningar m.m.

Stockholm

70
anställda

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen

Kontor i

CEDERQUIST
Verksamhetsområden
Privat M&A, Aktiemarknad – och värdepappersrätt, Fastighetsrätt, Bank och finans, EU-konkurrensrätt samt offentlig
upphandling, Arbetsrätt, Finansmarknadsreglering, Immaterialrätt, marknadsrätt och IT-rätt samt Tvistlösning.

Företagsinterna traditioner
Cederquist är en aktiv organisation vad gäller medarbetaraktiviteter. Vi ställer gärna upp i olika sportaktiviteter såsom
Advokat-SM och olika löparlopp. Varje vecka har vi
kampsportsinspirerad fysträning, cirkelträning och löpträning i
grupp med professionella löpartränare. Vi har även fredags-AW
där alla på byrån är välkomna att avsluta arbetsveckan
tillsammans. Vi erbjuder även våra medarbetare att delta i
mindfullness-träning två gånger i månaden.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Kontaktperson:
Malin Roubert

Hemsida:

ny.lexnova.se

Stockholm

150
15-20
31 500
anställda

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen

För att möjliggöra din utveckling tillhandahåller vi de verktyg
du behöver på vägen. Vi erbjuder ett av marknadens bästa
karriärsutvecklingspaket som bland annat innebär att du får en
personlig utvecklingsplan samt löpande feedback.
Vårt interna utbildningsprogram CQ Academy följer dig åt
under hela tiden hos oss. CQ Academy består av tre olika delar
med tillhörande kurser, CQ Life, CQ Professional och CQ Law.
Programmet bygger på en plattform vars syfte är att rusta dig
med en komplett
verktygslåda och rätt förutsättningar för att lyckas i din karriär.

Kontaktperson:
Angelica Ljung

Hemsida:

www.cederquist.se

76

77

Kontor i

CENTRUM FÖR RÄTTVISA
Verksamhetsområden
Centrum för rättvisa står upp för individen genom att driva
rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor.
Stiftelsen bildades år 2002 som en ideell och oberoende aktör
med uppdrag att värna enskildas fri- och rättigheter.

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

Stockholm

5

anställda

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER

Kontor i

DEFENS
Verksamhetsområden
Brottmål, familjerätt, allmän praktik.

Företagsinterna traditioner
Julbord, vårmiddag, middagar m.m.

Stockholm

11
1
anställda

nyanställning per år

VI ERBJUDER

Sommarnotarie
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Harri Keränen

Hemsida:

www.defens.se

Kontaktperson:
Matilda Englund
matilda.englund@centrumforrattvisa.se
070-496 23 65

Hemsida:

www.centrumforrattvisa.se

78

79

Kontor i

Kontor i

DELPHI
Verksamhetsområden
Våra jurister har specialistkunskaper inom
affärsjuridikens alla kärnområden.

Företagsinterna traditioner
Fredags-aw, vinlotteri, löpträningar, yoga, lopp, innebandyträning mm.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Kompetensutveckling och utbildning är av stor vikt inom Delphi
för att alla medarbetare ska utvecklas i sitt arbete. Vi har
strukturerade utvecklingsplaner och ett förstklassigt internutbildningsprogram, Delphi Academy, för samtliga jurister.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Linköping
Norrköping

185
anställda

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN
Verksamhetsområden
Diskrimineringsrätt.

Företagsinterna traditioner
Verksgemensamma dagar 1 gång/år, DO-möte
1 gång/månaden, vinterfest i december varje år.

Solna

103
7
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vår verksamhet och behovet av utveckling styr kompetensförsörjningen. Vid de årliga medarbetarsamtalen följer
cheferna upp om medarbetaren behöver kompetensutveckling
för att klara arbetsuppgifterna och nå uppsatta mål. Vi genomför kontinuerligt kompetensinsatser i form av bland annat
interna och externa utbildningar för medarbetarna.
Medarbetarna har också möjlighet att delta vid seminarier i aktuella ämnen eller i de nätverk som de behöver för sitt arbete.
Under 2017 genomförde vi en gemensam
introduktionsutbildning för alla nyanställda och utbildningar i
klarspråk för samtliga anställda.

Kontaktperson:
Anna Österman
Karin Ellioth-Olsson

Hemsida:

Hemsida:

www.delphi.se
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www.do.se

81

Erbjuder arbetsplatser i bl.a.

Kontor i bl.a.

EY
Verksamhetsområden
EY är ett världsledande företag inom revision,
redovisning, skatt, transaktioner och rådgivning. Inom Tax och
Law arbetar vi med bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, företagsoch personbeskattning, moms, internprissättning och
immigration med mera.

Företagsinterna traditioner
Personalstiftelsen anordnar fredagspub varannan vecka och en mängd
andra aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hos EY får din karriär bästa möjliga start med spännande
kunduppdrag där du snabbt får ta ansvar som ger ovärderliga
erfarenheter. Våra omfattande interna utbildningsprogram ger
dig möjlighet att utmanas och utveckla din yrkesmässiga och
personliga kompetens i en stöttande miljö. Som medarbetare
hos oss får du också en egen karriärcoach som hjälper dig att nå
dina personliga mål.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Umeå
Karlstad

2500
30

anställda i Sverige, ca 230 000 globalt

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER

EU CAREERS/
UNIVERSITETS- OCH
HÖGSKOLERÅDET
Verksamhetsområden
UHR, Universitet- och högskolerådet stödjer svenska studenter
i yrkeskarriär inom EU:s institutioner coachar svenska studenter
för en praktikplats i EU:s institutioner förmedlar internationella
utbyten och kompetensutveckling för hela utbildningskedjan,
ger information inför högskolestudier, ansvara för högskoleprovet, ta fram regelverk och samordna antagningen till
högskolan, utvecklar och förvaltar IT-system och e-tjänster åt
utbildningssektorn, bedömer utländska utbildningar, främjar
breddad rekrytering och arbeta för lika rättigheter och
möjligheter inom högskola.

Bryssel
Luxemburg
Strasbourg

Marknadsmässig
ingångslön

4 300

EURO/mån i ingångslön

Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Maria Larsson
maria.larsson@uhr.se

Hemsida:

www.uhr.se

Kontaktperson:
Theodor Wängström, Tax consultant
073 05 05 190
Sofie Linden, Tax consultant
072 58 44 552.

Hemsida:

www.ey.com/se/karriar

82

83

Kontor i

Kontor i bl.a

FACKFÖRBUNDET ST
Verksamhetsområden
Vi är ett fackförbund som organiserar yrkesverksamma inom
statlig sektor. Som studentmedlem i ST får man tillgång till de
verktyg som behövs för att man ska få bästa möjliga start på
arbetslivet.

Stockholm

100
anställda

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Stipendium

FALKENBORN
Verksamhetsområden
Falkenborn är en av de mest välrenommerade
advokatbyråerna inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder
rådgivning vid fastighetstransaktioner, inom hyresrätt och
andra fastighetsrättsliga frågor.

Företagsinterna traditioner
Måndagsfrukost, utbildningsluncher, after works, semiobligatoriska kaffepauser två gånger om dagen.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Kontaktperson:
Björn Hallberg

Som nyanställd hos oss får du prova på att arbeta inom alla
byråns verksamhetsområden och så småningom inrikta dig
mot något eller några av dessa. Du får tidigt klientkontakt och
möjlighet att ta stort eget ansvar. Vi erbjuder både intern och
extern vidareutbildning och vår målsättning är att alla vi
anställer ska utvecklas till duktiga advokater.

Stockholm

13
1-2
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER

Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Hemsida:

www.st.org/student

Kontaktperson:
mickaela.sporring.jenseg@falkenborn.se

Hemsida:

www.falkenborn.se

84

85

Kontor i

FAMILJENS JURIST
Verksamhetsområden
Vi är experter inom familjerätt men arbetar även med
förvaltningsrätt, migrationsrätt, skatterätt och bolagsrätt.

Företagsinterna traditioner
Vi brukar i regel ha årlig kick-off/inspirationsdagar för alla
medarbetare samt gemensamma aktiviteter lokalt som
exempelvis sommarlunch, julmiddag och after works.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Kontor i

Hela Sverige

240
50
anställda

nyanställningar per år

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Det finns ett väl utarbetat karriärsprogram med tydliga steg
från biträdande jurist till senior jurist. Karriärsprogrammet ger
våra medarbetare förmånliga villkor och goda möjligheter att
påverka sin utveckling vad gäller både lön, ansvar och
nyckelroller. Våra jurister erbjuds både intern och extern
utbildning och vi uppmuntrar våra anställda att delta i
företagets utveckling.

FCG
Verksamhetsområden
Bland annat rådgivning och tjänster inom risk & compliance,
finans, treasury och informationsäkerhet.

Företagsinterna traditioner
Gemensamma frukostar, konferensresa till alperna, stora
planerade och små spontana AWs, Kick-Off, julfest, golfturnering, bordshockeyturnering, stafettvasan, tough viking
och massa fler spontana aktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Självklart! FCG erbjuder både möjligheter och uppmuntran till
karriärsutveckling/kompetensutveckling.

Stockholm
Malmö
Oslo
Köpenhamn

160
70
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:
personal@familjensjurist.se

Kontaktperson:

Hemsida:

Laura Åkerman

www.familjensjurist.se

Hemsida:

www.fcg.se

86

87

Kontor i

FONDIA
Verksamhetsområden
Affärsjuridik.

Företagsinterna traditioner
Gemensam frukost, träning ihop, AW:s (med fördel temafester),
Academy med utbildning varje vecka, obligatorisk tre-fika m.m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hos Fondia får man tidigt i karriären ansvar på riktigt,
möjlighet att skapa sig en egen roll och göra egna affärer. Vi
tror att det är den bästa och snabbaste vägen till att bli en
riktigt vass affärsjurist. Alla får ansvara för rent affärsmässiga
områden eller projekt och tillsammans skapar vi vår egen
framtid istället för att förlita oss på en historia.

Stockholm
Göteborg
Finland
Estland

150
10-15
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontor i

FÖRSÄKRINGSKASSAN
RÄTTSAVDELNINGEN
Verksamhetsområden
Socialförsäkringsjuridik, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt, ITrätt, persondataskydd, offentlighet och sekretess, upphandling,
förvaltningsprocessrätt såväl som allmän processrätt, övriga
myndighetsjuridiska frågor.

Företagsinterna traditioner
Gemensamma fikastunder och afterwork. Vi har årliga
kompetensutvecklingsdagar samt enhetsvisa
teambuildingdagar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns goda möjligheter att över tid arbeta med samtliga
frågor inom avdelningens ansvarsområden. Medarbetare kan
också söka chefstjänster inom Rättsavdelningen och inom
andra enheter på myndigheten.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Sundsvall

115
4-6
anställda

nyanställningar per år

VI ERBJUDER
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Erik Janzon

Hemsida:

Kontaktperson:

www.forsakringskassan.se

Josefine Bohlin

Hemsida:

www.fondialegal.se

88

89

Kontor i bl.a

GLIMSTEDT
Verksamhetsområden
Vi jobbar med allt! Nästan.
Vi är en fullservicebyrå med fokus på affärsjuridik.

Företagsinterna traditioner
Det händer massor under ett år på Glimstedt! Förutom alla
lokala events, konferenser, frukostar, aw:s, kick offer så har vi
varje år Glimstedtdagarna, flera gemensamma utbildningar och
träffar för de olika grupperna man kan engagera sig i.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi anordnar flera kurser per år i vår Glimstedt Academy,
Biträdandegruppen har årligen ett inspirations- och
kompetensutbyte. Alla går advokatsamfundets obligatoriska
kurser och kompetensutveckling sker även på alla kontor
och individuellt.

Stockholm
Göteborg
Norrköping
Linköping

250
20
anställda

nyanställningar per år

Kontor i

GRANT THORNTON
Verksamhetsområden
Ekonomiservice, Revision, Skatt, Rådgivning.

Företagsinterna traditioner
Varierar per kontor. Gemensamt för alla kontor är vår Get
Together då alla anställda på Grant Thornton träffas och umgås.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Ja! Se gärna vår film som berättar mer:
https://vimeo.com/217671786/f25897449c

Individuell
lönesättning

24
1250
8
städer

anställda

nyanställningar per år

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:

Kontakt:

Se hemsida.

Annelie Uulas
+46 70 318 28 61
annelie.uulas@se.gt.com

Hemsida:

www.glimstedt.se

Hemsida:

www.grantthornton.se

90

91

Kontor i

HAMMARSKIÖLD & CO
Verksamhetsområden
Affärsjuridik med fokus på Företagsförvärv och börsrätt, Bank
och finans, Tvistelösning, IT- och immaterialrätt samt EU- och
konkurrensrätt.

Företagsinterna traditioner
Vi på Hammarskiöld & Co värdesätter sociala aktiviteter och att
ha roligt på jobbet. Vi har bland annat bitisaktiviteter, fredagspubar och olika sportaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hos oss får du arbeta med stora, internationella och utmanande
uppdrag redan från dag ett. Du kommer tidigt i kontakt med
såväl svenska som utländska klienter och andra advokatbyråer.
Utifrån din kompetens och dina preferenser matchas du mot
uppdrag som tillsammans med rotationsprogram, utbildningsproram och möjlighet till praktik på någon välrenommerad
advokatbyrå utomlands leder dig vidare i din professionella
utveckling och karriär.

Stockholm

40
3-5
32 000
anställda

nyanställningar per år

i ingångslön
(34 000 kr för tingsnoterade)

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineeprogram

Kontor i

HANNES SNELLMAN
Verksamhetsområden
Hannes Snellman är en ledande nordisk advokatbyrå med fokus
på stora affärstransaktioner och komplexa tvister. Vi arbetar
med privata och publika företagsöverlåtelser, aktiemarknadsrätt, bank och finans, riskkapital, arbetsrätt, bolagsrätt, IP &
Technology, skiljeförfaranden, offentlig upphandling,
konkurrens- och processrätt.

Företagsinterna traditioner
Vi tycker det är viktigt att ha roligt tillsammans och hos oss
blir du snabbt en självklar del av gemenskapen. Vi arrangerar
flera sociala aktiviteter såsom afterwork, konferensresor samt
sommar- och julfest. Vi har även en bokklubb, löparklubb och
gemensamma innebandyträningar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Hos oss arbetar du nära seniora jurister och delägare som
stödjer dig i din juridiska och professionella utveckling.
Vi erbjuder även kontinuerligt utbildningar inom bl.a.
affärsjuridik, IT och Legal English via vårt interna
utbildningsprogram HS Academy.

Stockholm
Helsingfors

100
20-30
32 000

anställda i Stockholm, ca 300 totalt

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:
Matilda Arosenius, HR Assistant

Kontaktperson:

Hemsida:

Annie Tillmo, HR Coordinator

www.hammarskiold.se

Hemsida:
www.hannessnellman.com
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Kontor i

Kontor i

HARVEST
Verksamhetsområden
Vi är en nischbyrå och erbjuder främst rådgivning inom bankoch finansrätt samt aktiemarknadsrätt.

Företagsinterna traditioner
After work varje fredag, utlandskonferenser, sommarfest och
julfest.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det tillhandahålls både interna och externa utbildningar inom
en rad olika områden. Advokatkurserna ska man som nybliven
jurist inleda efter sex månader. Då vi är en ny byrå har man som
anställd stora möjligheter att vara med och påverka byråns
utveckling.

Stockholm

19
1-3
30 000
anställda

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

HELLSTRÖM
Verksamhetsområden
Svensk och internationell affärsjuridik.
Arbetsrätt och personuppgifter, Bolags- och finansieringsrätt,
Entreprenadrätt, Fastighet och miljö, Företagsöverlåtelser,
Konkurrens och marknad, Obestånd, Offentlig upphandling,
Tvistlösning.

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

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Stockholm

40
2-3
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Vårt mål är att varje medarbetare ska ges möjlighet att uppnå
sin fulla potential. Detta gör vi genom kvalificerade arbetsuppgifter och intern- och extern utbildning. Hos oss kommer
du snabbt att få klientkontakt och vårt gemensamma mål är att
göra dig till delägare.

Kontaktperson:
Gustav Sälgström

Hemsida:

Kontaktperson:

www.harvestadvokat.com

Mats Hellström, Managing Partner

Hemsida:

www.hellstromlaw.com
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h o l m g re n h a n s s o n

hh
ADVOK ATBYR Å AB

HOLMGRENHANSSON

Verksamhetsområden
Mark- och miljörätt, fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt och
EU- och konkurrensrätt.

Företagsinterna traditioner
Gemensam frukost, fredags-bubbel, årlig kick-off, gemensamma
aktiviteter samt resor m.m.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi driver byrån som ett vanligt konsultbolag. Hos oss blir Du
därför inte delägare utan Du arbetar som expert inom Ditt
specialområde eller som chef för något av våra
affärsområden.

Finns i

Kontor i

Stockholm

10
1-2
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

JURIDISKA
INSTITUTIONEN
Verksamhetsområden
Grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Behovet av
disputerade jurister bedöms fortsätta och att öka, och fakultetens målsättning är att kunna fortsätta anta ett större antal
både extern- och fakultetsfinansierade doktorander årligen.

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

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

190
10-20
26 100
anställda

nyanställningar per år

i ingångslön för doktorand
(19 200 kr för amanuens,
32 500 för visstidsanställd
lärare och adjunkt)

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen

Kontaktperson:

Kontaktperson:

Anette Hansson Ahl

Maria Cicilaki,
forskningsadministratör

Hemsida:

Hemsida:

www.holmgrenhansson.se

96

Uppsala

www.jur.uu.se
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Kontor i

JUSEK
Verksamhetsområden
Facklig verksamhet.

Företagsinterna traditioner
Gemensam frukost mm.

Stockholm
Göteborg
Malmö

100
10
anställda

nyanställningar per år

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen

KPMG
Verksamhetsområden
Företagsbeskattning, Beskattning av mindre och medelstora
bolag, Internprissättning, M&A skatt, Individbeskattning,
Indirekt beskattning (moms, tull m.m.), Regelverksrådgivning
mot tillståndspliktiga verksamheter, Stöd till Compliancefunktion, Regelverksimplementering (tex. GDPR, fjärde
penningtvättsdirektivet och MiFID II), Bolagsrätt,
Försäkringsrörelseregler

Företagsinterna traditioner
Sociala aktiviteter värderas högt på KPMG. Vi anordnar bland
annat resa till Åre, fredagspub, utvecklingsluncher,
frukostseminarier och idrottsaktiviteter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Kontaktperson:
Sofie Siegfrid

Hemsida:

www.jusek.se

Alla medarbetare hos oss har en ”performance manager” med
uppgift att guida sin adept i dennes karriärutveckling. För oss
är det viktigt att våra medarbetare ständigt utvecklas, därför
anordnar KPMGs nätverk löpande utbildningar för att utveckla våra medarbetare. Varje medarbetare hos KPMG har en
individuell utvecklingsplan som bygger på en väl definierad utvecklingstrappa, som är: Associate, Senior Associate, Manager,
Senior Manager och Partner. Varje steg i utvecklingstrappan
innebär ett utökat ansvar för kundrelationer och ledning av
uppdrag. Andra möjligheter för karriärsutveckling på KPMG kan
även innebära att prova en ny avdelning, ort eller till och med ett
nytt land. I en konsultorganisation som vår är det ofta kundens
agenda som styr ditt arbete. Planen du hade på morgonen kan
snabbt komma att ändras på grund av en ny spännande fråga
som behöver levereras innan lunch. På eftermiddagen har du
kanske först ett kundmöte och senare ett telefonsamtal med
en kollega i Singapore. Däremellan kan du arbeta med allt ifrån
rättsutredningar och beräkna nyckeltal till rådgivning i samband
med företagsöverlåtelser.

50

kontor i Sverige
Finns i 155 länder

1 700
200

anställda i Sverige, ca 174 000 globalt

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Internship

Kontaktperson:
Moa Zackrisson

moa.zackrisson@kpmg.se
Hemsida:
www.kpmg.se

98
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KRONOFOGDEMYNDIGHETEN
Verksamhetsområden
Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med
obeståndsrättsliga frågor. Vi arbetar för att alla parter ska få
sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt.
Vi fastställer otvistiga skulder genom betalningsföreläggande. Vi driver in fastställda skulder genom
utmätning. Vi verkställer avhysning och handräckning. Vi
handlägger skuldsaneringsärenden och har tillsyn över
konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vårt
förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag.

37
2 300
kontor i Sverige

anställda

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Företagsinterna traditioner

Kontor i

KRZYMOWSKI

Stockholm

Verksamhetsområden
Krzymowski Juristbyrå är ett unikt familjeföretag i vilket spjutspetskompetens och passion för juridik förenas med förståelse
för entreprenörens verklighet och vardag. Våra högspecialiserade jurister utnyttjar en kombination av akademiskt
präglad analys med kunskap och erfarenhet från näringslivet.
Vi arbetar främst med M&A, skatterätt och central civilrätt
(avtalsrätt, bolagsrätt, köprätt och fastighetsrätt). Vi rådger
och företräder kommersiella aktörer i processer vid allmänna
domstolar, skiljenämnder samt förvaltningsdomstolar och vi
håller även regelbundet kurser, seminarier och föreläsningar
för jurister, advokater och företagsledningar inom våra
verksamhetsområden.
Vår arbetsmetod präglas av samarbete. Var och en av våra
jurister har egna styrkor och det är viktigt för oss att vi tillsammans ska leverera bästa möjliga resultat för våra klienter. Vi
söker ständigt medarbetare som delar vår syn på uppgiften som
affärsjurist och som vill utvecklas i ett ungt och snabbt växande
företag.

Olika på olika orter.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
För att få kunna bli Kronofogde krävs tingsmeritering.
För att jobba som jurist på betalningsföreläggande-enheten,
skuldsaneringen och tillsynsmyndigheten krävs inte tingsmeritering. Ett års internutbildning till Kronofogde eller
Kronoinspektör och viss fortbildning därefter.

Kontaktperson:
Jur. dr Adriana Krzymowska
adriana@kzrymowski.com

Kontaktperson:

Hemsida:

Eva Löth

www.krzymowski.com

Hemsida:
www.kronofogden.se

100

101

Kontor i

Finns på

LANTMÄTERIET
Verksamhetsområden

Fastighetsbildning, Fastighetsinskrivning, Geodata,
Samhällsbyggnad.

Företagsinterna traditioner
Lantmäteriet har en medarbetardag och kväll för alla
anställda. Den genomförs vanligtvis vartannat till vart
tredje år. Lantmäteriets 50 kontor beslutar om sina
traditioner. Det är relativt vanligt att kollegor deltar i olika
tävlingar, Vårruset, Vasaloppet med flera. På Stockholmskontoret anordnas en aktivitet i månaden. Det kan vara allt
från AW, bowling till besök på Grönalund.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som anställd får du regelbundet gå utbildningar inom
relevanta områden. Vi har en mycket hjälpsam kultur där
du får och ger stöd när det behövs. Inom fastighetsbildning
finns en karriärtrappa. Det är den del av Lantmäteriets
verksamhet som har flest anställda med utbildning inom
juridik. Det genomförs möten där de mest utmanande
förrättningarna tas upp och diskuteras i utbildningssyfte.
Det kan också finnas möjlighet att bli chef på sikt.

50
2 000
26 50029 000
orter i Sverige

anställda

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Sommarjobb

LAWLINE
Verksamhetsområden
Den huvudsakliga delen består av att juriststudenter ger
juridisk rådgivning via vår hemsida https://lawline.se/. Vi
besvarar juridiska frågor inom alla områden, som exempel kan
nämnas arbetsrätt, familjerätt, fastighetsrätt, sakrätt, straffrätt
och förvaltningsrätt.

Företagsinterna traditioner
Vi ordnar regelbundet med roliga och utvecklande träffar. I
början av terminen är det alltid en kickoff. Under terminens
gång kan det vara allt ifrån studiebesök på byråer till att
rådgivarna blir bjuda på brunch.

Stockholm

200

anställda rådgivare

Ideellt arbete
VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Studenterna börjar alltid som rådgivare och besvarar då
gratisfrågor utan ekonomisk ersättning. Som gratisrådgivare får
studenten en unik inblick i arbetslivet och värdefulla kontakter.
Rådgivarna får kontakt med andra Lawlinerådgivare och ingår
i vårt stora nätverk. Rådgivarna kan också anmäla sig till vårt
mentorskapsprogram och få en egen mentor.
Studenter har också möjlighet att arbeta som avlönade
rådgivare med våra betalande kunder som använder Lawline
Premium och Lawline Express och med vår telefonrådgivning.
Det finns också möjlighet att arbeta som biträdande jurist för
juristbyrån.

Kontaktperson:
Annelie Hörberg

Hemsida:

Kontaktperson:

www.lantmateriet.se

Joakim Raivio

Hemsida:

www.lawline.se

102

103

Kontor i

Typsnitt:

LEBENBERG
ADVOKATBYRÅ
Calisto
MT Regular
Verksamhetsområden

Lebenberg Advokatbyrå
enIllustrator:
av landets ledande advokatbyråer
Färgkoder är
från
inom svensk och internationell arvsrätt. Vi har också
CMYK:
0,svensk
55, 100,och
0 -internationell
(Trumatch 8-a)
specialistkompetens
inom
familjerätt.
Det inkluderar hög kompetens inom skattefrågor som hör
samman
våra rättsområden.
CMYK: 0, 100,
100, 0 -med
(Trumatch
6-a)

Företagsinterna traditioner

0, 100, AW,
100, konferenser
36 - (Trumatch
Byrån anordnarCMYK:
regelbundet
och6-a6)
middagar.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Stockholm

18
1-2
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen

Vi satsar på utbildning och deltagande i seminarier och
konferenserWebfärger:
såväl inom Sverige som internationellt vad gäller
arvsrätt, familjerätt och förmögenhetsrätt.
# FF7300
Som biträdande jurist får du snabbt klientkontakt med självständiga och utmanande arbetsuppgifter under ledning av en
# FF0000
ansvarig advokat.

Kontor i

LINDAHL
Verksamhetsområden
Affärsjuridik.

Företagsinterna traditioner
Varje kontor har sina egna traditioner – frukostar, gemensam
fika, pubar, inspirationsseminarier, sportaktiviteter och mycket
mer. Dessutom finns tillfällen då alla kontor samlas för
utbildning och fest!

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Som ett sätt för våra jurister att framtidssäkra sin karriär – och
klienternas affärer – har Lindahl ett omfattande internt
utbildningsprogram. Samtidigt vet vi att det bästa sättet att
snabbt lära sig hur affärsjuridiken fungerar i verkligheten är
tidig klientkontakt och ett nära samarbete mellan delägare
och biträdande jurist. Det innebär att våra nyanställda snabbt
coachas in i hetluften, redan från dag ett.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Uppsala
Örebro
Helsingborg

400
35
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

# A30000

Kontaktperson:
Lina Kitti

Hemsida:
www.lebenberg.se

Kontaktperson:
Josefina Rönnblom

Hemsida:

www.lindahl.se
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LINKLATERS
Verksamhetsområden
Linklaters är en internationell affärsjuridisk byrå som jobbar
regionalt och globalt med fokus på transaktioner. På
Stockholmskontoret arbetar vi inom M&A Corporate, M&A
Real Estate, Bank & Finans, Skatterätt och Processrätt.

Företagsinterna traditioner
Byråkonferens, internationella arbetsgruppskonferenser,
sommarfest, julfest, sportevenemang, after work och enskilda
konferenser med den lokala arbetsgruppen.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
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 världsklass. På Linklaters finns goda möjligheter
till secondments och vårt Stockholmskontor ger dig det bästa
av en stor byrås fördelar gällande erfarenhet och know how i
kombination med en familjär stämning på kontoret

29
65
10-15
kontor i 20 länder

anställda i Stockholm

nyanställningar per år
i Stockholm

35 000
i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontor i

LÄNSFÖRSÄKRINGAR
UPPSALA
Verksamhetsområden
Vi hjälper privatpersoner och företag med allt som har
med en trygg och enkel vardagsekonomi att göra – bank,
försäkring och fastighetsförmedling.
Länsförsäkringsgruppen är 23 självständiga, kundägda
bolag, utspridda över hela Sverige. Då varje bolag
agerar på sin hemmaplan, är vi nära våra kunder och delar
deras verklighet. Som jurist hos oss kan du bl a arbeta
som skadereglerare inom ansvarsskador, rättsskydd och
regresser.

Uppsala
Enköping
Tierp
Östhammar

180
anställda

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Med vår bredd inom bank, försäkring och fastighetsförmedling kan vi erbjuda våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Du kan utvecklas i din befintliga roll eller i
en ny genom att ”byta jobb på jobbet”.
Är du intresserad av extrajobb som rättsskyddshandläggare? Kom förbi vår monter så berättar vi mer!

Kontaktperson:
Karolina Cederblad
Eleonore Häger

Hemsida:

Kontaktperson:

www.linklaters.com

Beatrice Björk

Hemsida:

www.lansforsakringar.se/uppsala
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Kontor i bl.a.

Kontor i bl.a.

MAGNUSSON
Verksamhetsområden
M&A, Fastighet, Process, Skatt,ACR, IP/IT, Immaterialrätt,
Arbetsrätt

Företagsinterna traditioner
AW på fredagar, sommar/julfest, kick off och konferens,
frukost/lunch för nyanställda, födelsedagsfirande.

Stockholm
Göteborg

50
4-5
29 000

anställda i Sverige, 200 totalt

nyanställningar per år

i ingångslön (31 000 kr med
tingsmeritering)

VI ERBJUDER
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Marie Lindfors

MANNHEIMER
SWARTLING
Verksamhetsområden
Arbetsrätt och pensioner, Bank och finans, Corporate Commercial,
Corporate Sustainability and Risk Management, Entreprenadrätt,
EU- och konkurrensrätt, Fastighetsrätt, Fonder och investeringar,
Företagsbeskattning, Företagsöverlåtelser, Försäkring,
Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt, Kapitalförvaltning
och finansiell reglering, Miljörätt, Offentlig upphandling, Private
Equity, Publik M&A och aktiemarknad, Rekonstruktion och
insolvens, Tvistlösning.

Företagsinterna traditioner
Att ha roligt tillsammans är en stor del av vår kultur och för den
som vill finns många möjligheter att engagera sig i olika aktiviteter
och nätverk.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi kallar oss för möjligheternas byrå, just för att vi anser att vi har
en unik plattform för våra juristers utveckling. Vi har alltifrån ett
utbildningsprogram under dina första sex år, Professional
Development Programme, till rotation mellan verksamhetsgrupper, mentorskapsprogram, secondment hos våra klienter
samt internationella möjligheter på våra utlandskontor eller hos
vänbyråer.

Stockholm
Göteborg
Moskva
New York

550
60-70
31 000
anställda

nyanställningar per år

i ingångslön
(33 000 kr med notariemeritering)

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Traineetjänst

Hemsida:

www.magnussonlaw.com

Kontaktperson:
Josefine Karlsson

Hemsida:
www.mannheimerswartling.se

108
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Kontor i

Kontor i bl.a.

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

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

Stockholm
Uppsala
Malmö
Norrköping

7000
anställda

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

OSBORNE CLARKE
Verksamhetsområden
Osborne Clarke är en fullservice byrå inom affärsjuridik som har
kontor världen över. Kontoret i Stockholm öppnade upp i sep.
2017 och har idag etablerade grupper med hög specialistkompetens inom Corporate, Banking & Finance, Employment, Real
Estate, Commercial, Intellectual Property och Regulatory.

Företagsinterna traditioner
På Osborne Clarke tycker vi att det är roligt att umgås även utanför kontoret, bl.a. avslutar vi varje vecka tillsammans med en AW,
har Afternoon tea på tisdagar, löptränar tillsammans samt har juloch sommarfest. Varje år åker vi även på en gemensam
konferensresa, senast var vi på Irland.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling

Vi är en stor arbetsgivare med bred verksamhet över hela landet.
Vi erbjuder en bredd av karriärvägar inom olika arbetsområden
och roller. Vi har en bra introduktionsutbildning, verksgemensamma utbildningsprogram men arbetar också med
kompetensutveckling på många andra sätt.

En karriär på Osborne Clarke innebär möjligheter till en
internationell karriärsutveckling. Exempelvis genomför Osborne
Clarke kurser där nyanställda samlas i en stad i Europa och
gemensamt utbildas och får möjlighet att lära känna varandra.

Stockholm
samt 24 internationella kontor

1500
10-15
30 000
anställda globalt

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Lisa Henriksson

Kontaktperson:

lisa.henriksson@osborneclarke.com

Karin Österdahl,
HR-specialist Employer Branding
010-485 42 18

Hemsida:
www.osborneclarke.com

Hemsida:
www.migrationsverket.se
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Kontor i

Huvudkontor i

PWC
Verksamhetsområden
Skatt- och affärsrådgivning (nationell och internationell individoch företagsbeskattning, Due Diligence vid företagstransaktioner, moms/punktskatter, TP, ägarbeskattning samt
ren legalt arbete inom affärsjuridik. Dessutom stort fokus på
tech-utveckling inom det juridiska området.

Företagsinterna traditioner
Fredagspub, vår- och höstkonferenser, TUR-spel där hela
firman samlas (ca 3500 pers), olika typer av fyspass från PTs etc.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Våra medarbetare är vår främsta resurs och vi engagerar oss
därför mycket i att ge dig som anställd kompetensutveckling.
Vi arbetar med TAX TRAX som är kontinuelig utbildning med
olika case, utbildningstillfällen utomlands samt stor möjlighet
till utbyte i vårt internationella nätverk. Vi coachar aktivt våra
medarbetare och håller varandra om ryggen.

Stockholm

400
50

anställda på skatteavdelningen

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

RAMBERG
Verksamhetsområden
Vi arbetar framförallt med företagsöverlåtelser, tvistelösning,
bolags- och aktierätt, allmän affärsjuridik och avtalsrätt,
kommersiell fastighets- och hyresrätt, regulatoriska frågor och
compliance, arbetsrätt, offentlig upphandling, immaterialrätt, ITrätt, försäkrings- och transporträtt och energirätt.

Företagsinterna traditioner
Varannan vecka är det fredagsvin och varannan vecka är det
onsdagsfika samt infofrukost en gång i månaden. Vi kör även
innebandy och löpning tillsammans varannan vecka.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns inga begränsningar utan det är upp till var och en att
göra karriär och sluta som delägare eller specialist. Självklart
stöttar byrån de val medarbetarna gör med både intern och extern
utbildning. En jurist behöver inte vara fast i ett område utan om en
medarbetare vill intressera sig för ett nytt område är det bara bra
för den enskilde och byrån.

Stockholm

50
2-5
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Kontaktperson:

Peter Hedberg

Joakim Paulsson
joakim.paulsson@pwc.com
+46729841025

www.ramberglaw.se

Hemsida:

Hemsida:

www.pwc.se/student
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Kontor i

REAL ADVOKATBYRÅ
Verksamhetsområden
Affärsjuridik.

Företagsinterna traditioner
After work på fredagar, onsdagsfika, fredagsfrukost.
Ambitiösa höst- och sommarkonferenser.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Interna och externa utbildningspass, undervisning i
engelska.

Stockholm

10
2
29 000
anställda

nyanställningar per år

i ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:

Finns i

REGERINGSKANSLIET
Verksamhetsområden
Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja
regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. På de olika
departementen hanteras alla typer av samhällsfrågor. Hos oss
på Regeringskansliet får du jobba med framtidens juridik.
Är du en skicklig jurist eller assessor som trivs med en vardag
där du gillar det oförutsedda? Har du ett gott omdöme, hög
integritet och ett fokus på problemlösning och leverans? Då kan
en utvecklande roll i händelsernas centrum på
Regeringskansliet vara ditt nästa steg.

Företagsinterna traditioner
Det varierar mellan departementen.

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

Stockholm
och har ambassader och representationer
i ett hundratal länder

4500
120

anställda varav 600 arbetar utomlands

nyanställda jurister per år

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Angelica

Hemsida:
www.realadvokatbyra.se

Kontaktperson:
Carolina Bjerström
carolina.bjerstrom@regeringskansliet.se

Hemsida:

www.regeringen.se
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Kontor i

SANDART & PARTNERS
Verksamhetsområden
Immaterialrätt, tvistlösning, marknadsrätt, regulatoriska frågor,
transaktioner & avtal, konkurrensrätt .

Företagsinterna traditioner
Fredagsfika, AW, sommarfest och julmiddag.

Stockholm

30
1-2
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Rekrytering efter examen
Traineetjänst

Kontor i

SKEPPSBRON SKATT
Verksamhetsområden
Skeppsbron Skatt är Sveriges största oberoende skattekonsultföretag. Vi hanterar skattefrågor rörande bland annat
inkomstskatt, internationell beskattning, ägarledda företag,
internprissättning, compliance, mervärdesskatt, fastighetsskatt
och skatteprocess.
Vi riktar oss främst mot stora och medelstora företag, inom alla
branscher. Bland våra kunder återfinns fastighetsförvaltande
företag, byggföretag, företag inom bank och finans, varuhandlande företag, tjänsteföretag, institutioner, organisationer
samt stat och kommuner.

Företagsinterna traditioner

Kontaktperson:
info@sandart.se

Hemsida:
www.sandart.se

Vi värnar om ett öppet och prestigelöst arbetssätt samt en kreativ
och stimulerande miljö som präglas av hög professionalism
och god sammanhållning. Våra gemensamma aktiviteter
skapar en teamkänsla där vi lyfter varandra uppåt och framåt.
Vi uppmuntrar och ersätter friskvårdsaktiviteter (gemensam
lunchlöpning, massage mm). Vi avslutar arbetsveckan med en
gemensam AW.

Stockholm
Malmö

54
3-5
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning
VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vårt mål är att varje medarbetare ska ges möjlighet att uppnå
sin fulla potential. Detta sker genom regelbunden pågående
kompetensutveckling tillsammans med några av landets mest
erfarna och skickligaste skatterådgivare. Via vårt internationella
nätverk Taxand har du möjlighet att delta på utbildningar, kurser
och konferenser inom aktuella områden. Varje onsdag har vi
materiella möten där vi tar upp och diskuterar aktuella frågor
och 3 gånger/termin har vi stormöte tillsammans med Bertil
Wiman där konsulterna har fått i uppgift att presentera olika
aktuella ämnen.

Kontaktperson:
Administrativa frågor:
Jenny Grabinski
jenny.grabinski@skeppsbronskatt.se

Hemsida:
www.skeppsbronskatt.se
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Komplett skatterådgivning

SVALNER
Verksamhetsområden
Företagsbeskattning, individbeskattning och indirekta skatter
med specialistkompetenser inom bl.a. fastigheter,
fåmansföretag, bank- och finans, M&A, private equity, transfer
pricing, tull och moms.

Företagsinterna traditioner
Sommar- och julfester, återkommande interna aktiviteter, AW,
frukost varje morgon.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Karriärtrappa finns.

Kontor i

Kontor i

Stockholm

45
5-10
anställda

nyanställningar per år

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

TIME ADVOKATBYRÅ
Verksamhetsområden
Cloud, immateriella rättigheter (”IP”), media och underhållning,
upphandling, IT/tech, data privacy, tvister, bolagsrätt och M&A.

Företagsinterna traditioner
Gemensam träning 2 ggr/vecka (bootcamp-liknande aktiviteter
utomhus och löpning med coach), fredagsöl varannan vecka
samt frukostseminarier.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
På Time lägger vi stor vikt vid att våra medarbetare ska kunna
växa inom sina intresseområden och hos oss får du möjlighet
att arbeta med frågor inom flera av våra fokusområden. Mer
specifikt erbjuder vi internutbildningar, möjligheter till
secondment och mycket eget ansvar i ditt arbete.

Stockholm

16
1-2
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontaktperson:
Louise Korswall

Hemsida:

www.svalner.se

Kontaktperson:
Per Strandbacke

Hemsida:
www.timelaw.com
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Finns i

UNIONEN STUDENT

hela Sverige

Vi är Sveriges största fackförbund för jurister och andra
tjänstemän som jobbar inom privat sektor. Ta chansen att
bli medlem hos oss redan under din studietid!

Kontor i

VINGE
Verksamhetsområden
Vinge är en av Nordens största fullservicebyråer. Vi
praktiserar djup och bred kompetens inom alla affärsjuridiska verksamhetsområden. Vi verkar på en global
marknad och våra uppdrag är till stor del internationella.

Företagsinterna traditioner
Kontaktperson:
Sabina van det Schaaf

Hemsida:

www.unionen.se

Olika idrottsaktiviteter, fredagspub, konstförening, vår- och
julfest, kick-offer samt årliga konferenser i alperna eller vid
medelhavet.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vinge har en tydlig karriärmodell och i varje steg finns
specificerade kriterier vad gäller kunskaper, färdigheter och
personlig utveckling. Vi har en egen ”Vingeakademi”, ett
rotationsprogram samt möjligheter till secondment hos klient
eller på en advokatbyrå utomlands.

Stockholm
Göteborg
Malmö
Helsingborg
Bryssel

450
50
31 500
anställda totalt

nyanställningar per år

Ingångslön (34 000 vid
tingsmeritering eller relevant
dubbelexamen)

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Sofia Tinglöf
010-614 33 81
sofia.tinglof@vinge.se

Hemsida:

www.vinge.se
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Kontor i bl.a.

WESSLAU SÖDERQVIST
ADVOKATBYRÅ
Verksamhetsområden
WSA är en affärsjuridisk fullservicebyrå där våra verksamhetsområden är Kapitalmarknad, Corporate & Enterprise, Företagsförvärv, Kredit och obestånd och Upphandling.

Företagsinterna traditioner
Varje måndag inleds med ett möte där vi går igenom veckans
händelser. Vi har dagliga fikapauser där alla deltar i mån av tid. Vi
hittar ofta på nya aktiviteter, våren avslutar vi med sommarfest
och hösten startas med en kick-off. Två gånger per år är det
konferens för samtliga kontor då vi oftast möts upp i en av
städerna vi arbetar i.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Vi vill att våra anställda stannar, utvecklas och växer inom vår
organisation! Alla jurister erbjuds vidareutbildning samt
specialistkurser i de rättsområden man jobbar i.

Stockholm
Malmö
Jönköping
Växjö

100
10
anställda

nyanställningar per år

Individuell
lönesättning

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik
Traineetjänst

Kontor i

WISTRAND
Verksamhetsområden
Aktie- & kapitalmarknadsrätt, Arbetsrätt, Bank & Finans,
Bolagsrätt & kommersiella avtal, Entreprenadrätt, EU- &
konkurrensrätt, Fastighetsrätt, M&A, Försäkringsrätt, German
Desk, Immaterialrätt, IT & telekom, Life Sciences, Medie- &
marknadsrätt, Miljö & energi, Offentlig upphandling, Privatkapital, Rekonstruktion & obestånd, Sjö- & transporträtt,
Skatterätt, Specialutredningar, Sport, underhållning & spel,
Tvistlösning.

Företagsinterna traditioner
Vi månar om våra sociala aktiviteter och har regelbundet gemensamma
frukostar, fikaraster och pubkvällar samt idrottsaktiviteter såsom golf,
innebandy, fotboll och löpning.

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Våra medarbetare utgör kärnan i vår verksamhet och vi
erbjuder utbildning på alla nivåer. En viktig del av vårt löfte till
våra medarbetare är tron på individen och att kunna erbjuda
hen en plattform och arbetsmiljö att utvecklas i tillsammans
med övriga kollegor.

Stockholm
Göteborg

200
15-20
anställda

nyanställningar per år

Marknadsmässig
ingångslön

VI ERBJUDER
Extrajobb
Sommarnotarie
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
birgitta.holmin@wistrand.se
nina.levin@wistrand.se

Hemsida:

Kontaktperson:

www.wistrand.se

Cornelia Berggren
Sanella Petrovski

Hemsida:

www.wsa.se
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123

Finns i

ÅKLAGARMYNDIGHETEN
Verksamhetsområden
Rättsväsendet

Företagsinterna traditioner
Sommarfest och julfest,

Möjligheter för karriär- och kompetensutveckling
Det finns goda möjligheter till karriärs- och kompetensutveckling.

Vilka egenskaper söker ni vid rekrytering?
Drivande, att man är beslutsför, samarbetsförmåga och har gott
omdöme.

hela Sverige

1450
100
anställda

nyanställda jurister per år

25 20033 300
i ingångslön

BARNOMBUDSMANNEN
Barnombudet i Uppsala län, BOiU, är en
ideell förening som arbetar med att barnkonventionen ska förverkligas lokalt och
regionalt. Vi ger stöd och råd till barn och
vuxna nära barn, vi informerar och utbildar
om barnets rättigheter, vi påverkar beslutsfattare och stärker barns och ungas röster.
Föreningen har ideella medlemmar och
styrelse, och ett kansli med sju personer
som sitter på Drottninggatan 8 i Uppsala.
Hos oss kan studenter bli medlemmar, vara
aktiva som volontärer eller göra praktik. Läs
mer på www.boiu.se eller följ oss på
@gillaboiu

VI ERBJUDER
Extrajobb
Paketnotarietjänst
Rekrytering efter examen
Uppsatspraktik

Kontaktperson:
Josefin Henäng

Hemsida:

www.aklagare.se
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CIVIL RIGHTS
DEFENDERS
Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är
politiskt och religiöst obunden. Vi försvarar
människors medborgerliga och politiska
rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Civil
Rights Defenders är aktiva i Sverige och de
länder i världen där respekten för
mänskliga rättigheter är som sämst. Vi
bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för
mänskliga rättigheter globalt.
Hemsida: www.crd.org
Facebook: Civil Rights Defenders Sverige
Twitter: @crdefenders
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DRIVHUSET
Drivhuset är en icke-vinstdrivande
organisation som arbetar med att
uppmuntra entreprenörskap hos studenter och unga i Uppsala. Vi hjälper till att
ta stegen från idéer till företagande, och
uppmuntrar kreativitet och innovationer
i länet. Drivhuset grundades år 2000 på
initiativ av bland annat Uppsala universitet,
och fler andra aktörer inom innovationssystemet i Uppsala. Genom att utbilda och
uppmuntra till entreprenörskap bidrar vi till
att fler företag startar och växer i staden.
Varje år startas ca 100 nya företag på
Drivhuset i Uppsala, vilket representerar
ca 10% av det totala antalet företag som
startas i staden varje år. Läs mer och boka
vägledning för dina idéer på
www.drivhuset.se/uppsala.

ERIN

UPPSALA

ELSA
The European Law Student’s Association
(ELSA) är världens största oberoende
studentförening för jurister. Vi finns i över
40 länder och har sammanlagt över 50 000
medlemmar. ELSA Uppsala är med omkring
900 medlemmar den största av de sju
lokala ELSA-föreningarna i Sverige.
Vår vision lyder “A just world in which there
is respect for human dignity and
cultural diversity”. Ambitionen är att
erbjuda studenter aktiviteter som kan
komplettera det utbildningen erbjuder. Det
gör vi bland annat genom studieresor till
olika europeiska städer, kompetensutvecklande kurser i juridisk retorik och
juridisk engelska samt vår årliga
rättegångstävling Moot Court Competion.
ELSA Uppsala äger tillsammans med
Juridiska Föreningen i Uppsala
Kontaktdagen AB.
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ERIN är en partipolitisk och religiöst
obunden ideell organisation som verkar
för ökad kunskap och insatser för att all
typ av våld och diskriminering mot kvinnor
och flickor ska upphöra. Vi inriktar oss på
kvinnor och flickor med utländsk bakgrund.
Genom vår rikstäckande stödtelefon
erbjuder vi våldsutsatta kvinnor och flickor
med utländsk bakgrund stödsamtal och
juridisk rådgivning inom områden som
asylrätt, migrationsrätt, förvaltningsrätt,
äktenskapsskillnader bodelning mm. Vi
förbereder även den stödsökande inför
mötet med rättsväsendet och erbjuder
henne stöd under hela processen. Utöver
vårt stödarbete arbetar vi även
förebyggande och opinionsbildande
om våld mot kvinnor och flickor på olika
arbetsplatser, skolor, fritidsgårdar och
asylboenden. Samtliga som enagerar sig i
vårt stödarbete är ideella.
Hemsida: www.erinswe.org

EU-DOMSTOLEN
Översättning till svenska av EU-domstolens
texter.
Vi söker personer med juristexamen, goda
kunskaper i unionsrätt och svensk rätt,
utmärkta kunskaper i svenska, mycket goda
kunskaper i franska och i ytterligare minst
ett officiellt unionsspråk.
För frilanskontrakt:
FreelanceSV@curia.europa.eu.
För vikariat:
tradSV.recruitment@curia.europa.eu.
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JURIDISK
PUBLIKATION
Med en upplaga om 5000 exemplar två
gånger per år är Juridisk Publikation
Nordens största akademiska juridiska
tidskrift. Såväl juridikstudenter som
yrkesverksamma jurister producerar
artiklar inom samtliga rättsområden, som
granskas av en redaktion beståendes av
över 30 juridikstudenter i Stockholm,
Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå.

FEMJUR
FEMJUR är en ideell och partipolitiskt
obunden förening som arbetar för att
främja normkritik och ett genusperspektiv
på juristprogrammet vid Uppsala
universitet och därutöver inom juristbranschen och i den juridiska diskussionen
i övrigt.
Vi är en självklar del av studielivet med över
400 medlemmar. Vår dagliga verksamhet
består av föreläsningar, diskusionsfikor,
kurs- och litteraturgranskningar och
festligheter om kvällarna.

Tidskriften distribueras till juridikstudenter, domstolar, advokatbyråer,
universitet, bolagsjurister, myndigheter
samt bibliotek i Sverige och övriga Norden.
Juridisk Publikations syfte är att främja
juridisk debatt genom att publicera artiklar
av hög akademisk kvalitet om spörsmål i
juridikens framkant.

Mer information om oss hittar du på
Uppsalas häftigaste feministiska juridiska
förenings helhäftiga hemsida:
www.femjur.se.

Hemsida: www.juridiskpublikation.se

FUF är en ideell obunden förening vars
syfte är att öka engagemanget, kunskapen
och intresset för global hållbar utveckling
och Sveriges internationella utvecklingssamarbete. FUF engagerar varje termin ett
hundratal studenter i våra seminarie- och
kommunikationsgrupper samt förmedlar ca
35 praktikplatser på svenska myndigheter,
organisationer och företag som arbetar
med internationellt utvecklingssamarbete.
Läs mer på fuf.se
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JURISTRESURSEN
Juristresursen är en ideell förening som
syftar till att skapa praktiska komplement
till den teoretiska juristutbildningen.
Föreningens medlemmar praktiserar
sina juridiska färdigheter samtidigt som
allmänheten erbjuds kostnadsfri juridisk
rådgivning. Vi rustar även våra medlemmar
inför den framtida karriären genom
praktisk juridisk utbildning och kontakt
med yrkesverksamma jurister. Det är enkelt
att engagera sig i Juristresursens ledning
för den som vill det.
Vill du veta mer om vad vi gör eller vill du bli
en av oss? Besök vår hemsida
www.juristresursen.se eller skicka ett mejl
till rekrytering.uppsala@juristresursen.se
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UPPSALAJURISTERNAS
ALUMNISTIFTELSE

WOMEN’S CAREER
NETWORK

Hos Uppsalajuristernas Alumnistiftelse kan
du som student få en yrkesverksam mentor
och du som alumn en koppling tillbaka
till fakulteten. Vi finns för att tillgodose
behovet av kontakter mellan Juridiska
fakulteten i Uppsala och dess studenter på
den ena sidan och det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid Juridicum
på den andra sidan, och för att främja
kvaliteten i utbildningen och forskningen
vid fakulteten.

Women’s Career Network (WCN) är en
studentdriven ideell organisation för
kvinnliga studenter med utbildningsinriktning
mot ekonomi och juridik. Nätverket grundades i
Stockholm under våren 2015 och finns numera
i bland annat Sverige, Norge och Finland, och
är på väg att etableras i ytterligare ett flertal
länder. Med nätverket vill vi inspirera unga
kvinnor till att skapa och förverkliga karriärmål,
ge insikt i näringslivet och skapa en mötesplats
för medlemmar att nätverka med andra drivna
studenter och inspirerande företagsprofiler. En
viktig del i vår verksamhet är att sammanföra
studenter och näringsliv genom att arrangera
event på företag som kan vara potentiella
framtida arbetsgivare. Utöver event har vi ett
individuellt mentorskapsprogram och vi
anordnar även olika workshops m.m. för
nätverkets medlemmar. Är du intresserad av att
veta mer om nätverket och/eller vill registrera
dig för ett gratis medlemskap? Besök då vår
hemsida www.womenscareernetwork.se
eller kontakta någon i teamet

Stiftelsen har en styrelse bestående av
alumner, dekanus och prefekt samt
studentrepresentanter. Därutöver finns en
arbetsgrupp av studenter vars uppgift är
att driva vårt Mentorskapsprojekt och
skapa den årligt återkommande Alumnidagen, vilken innehåller seminarier och en
bankett i uppsaliensk anda.
Alumnistiftelsen har också en stark
koppling till de juridiska studentorganisationerna i Uppsala eftersom de två
olika stiftarna ELSA Uppsala och Juridiska
föreningen har varsin representant i
stiftelsens styrelse.
Kontakt: alumn@jur.uu.se
www.alumn.uu.se/jurist

UPPSALA
FN-FÖRENING
Uppsala FN-förening skapades år 1974
som en lokal del av den globala United
Nations World Federation-rörelsen och
är en ideell förening kopplad till svenska
FN-förbundet. Föreningens mål är att
sprida Förenta Nationernas budskap till
allmänheten i Uppsala och bidra till en bättre
värld. Detta gör vi ofta genom lokala projekt
såsom föreläsningar, paneldiskussioner och
workshops som ofta sker i samarbete med
andra aktör såsom Uppsala universitet,
Fredens hus och Utrikespolitiska föreningen.
Föreningen står även som medarrangör
för den årliga internationella konferensen
Uppsala Model United Nations (UMUN) på
Uppsala universitet och är huvudägare av
Uppsala Fredspris som utdelas årligen i tre
olika kategorier efter FN:s tre pelare.

VITTNESSTÖDEN
I UPPSALA
Vittnesstöden Uppsala är en ideell förening
vars syfte är att bedriva vittnesstödsverksamhet vid Uppsala tingsrätt. Vår
målsättning är att dagligen finnas
representerade på tingsrätten och genom
samtal få brottsoffer och vittnen att känna
sig mer bekväma och trygga i en ovan miljö.
Alla vittnesstöd är studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet.

Engagera dig gärna i vår förening och få
tillgång till över 20 praktikplatser i 9 länder
runt om i världen.

Hemsida: www.vittnesstodenuppsala.se
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TACK TILL VÅRA
HUVUDSPONSORER!
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VI VILL ÄVEN RIKTA ETT TACK TILL
ÖVRIGA SPONSORER AV ÅRETS MÄSSA!
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Advokatbyrån Thomas Bodström
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SÖK TILL LEDNINGSGRUPPEN
FÖR KONTAKTDAGEN 2018
Sedan 2006 har studenter vid juristprogrammet varje år planerat och
organiserat Kontaktdagen där över tusen studenter möter uppemot
ett hundra utställare. Dessa studenter sitter även i ledningsgruppen för
Kontaktdagen AB som årligen omsätter ca 1 500 000 kr.
						
Att driva ett stort projekt tillsammans i en grupp är inte bara väldigt
meriterande utan framför allt otroligt lärorikt. Ta chansen att lära
dig saker som du inte kommer lära dig av studierna men kommer att ha nytta
av under resten av livet.
Sök till Kontaktdagens ledningsgrupp 2019!
						
•

(1) VD

•

(2) MÄSSANSVARIGA

•

(1) EKONOMIANSVARIG

•

(1) ANSVARIG FÖR MÄSSGUIDEN, HEMSIDA SAMT KONTAKTSAMTAL

•

(1) ANSVARIG FÖR BANKETT OCH REKRYTERING

•

(2) ANSVARIG FÖR MARKNADSFÖRING OCH PRE-DAY

						
Vid frågor eller intresseanmälan vänligen kontakta
vd@kontaktdagen.se

www.kontaktdagen.se

