Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm söker nyexaminerade jurister
Vi är alltid intresserade av att knyta ambitiösa biträdande jurister till oss, som vill bli en del av vår
byrå och utvecklas i någon av våra verksamhetsgrupper. Vår arbetsmiljö är aktiv och omväxlande,
med prestigelös social gemenskap. Vi ger dig stort utrymme för ständig utveckling och egna initiativ.
Som biträdande jurist på Setterwalls arbetar du med kvalificerade och intressanta ärenden tillsammans med mycket kompetenta och drivna kollegor, ett flertal av Sveriges främsta juridiska experter
jobbar hos oss. På din karriärresa har du alltid stöd av en handledare och fadder som tillsammans
med dig ansvarar för din utveckling. Beroende på vilket rättsområde som du kommer att jobba inom
kan ärendenas karaktär se olika ut, men gemensamt i alla uppdrag är vårt inkluderande arbetssätt
som ger dig tidig kontakt med stora och spännande klienter och möjligheter till eget ansvar från början. Det är bara du som sätter gränserna för hur långt du kan nå hos oss.
Du kommer att introduceras väl i arbetet och vi erbjuder ett gediget utbildningspaket tillsammans
med andra kompetensutvecklande aktiviteter. Vi jobbar i team, och du kommer snabbt att bygga ett
nätverk både inom din verksamhetsgrupp, och med specialistkollegor från andra affärsjuridiska områden.
Vi vill lära känna dig som redan har, eller är på väg att ta juristexamen, dig som sitter ting eller
kommer från annan byrå eller myndighet. Utöver goda akademiska meriter ser vi gärna att du har ett
intresse och en förståelse för den konsultroll som du kommer att ta dig an, tillsammans med ett genuint intresse för affärsjuridik. Vidare är du ansvarstagande och engagerad, och du strävar efter att
leverera hög kvalitet i arbetet.
Låt oss tillsammans skapa en plattform för din utveckling till att bli en skicklig jurist. Vi ser fram emot
din ansökan och en vidare kontakt. Ange gärna i dina handlingar om du finner något rättsområde extra intressant, eller om du är öppen för de flesta av våra verksamhetsgrupper.
Varmt välkommen med din ansökan, vi bjuder in till intervjuer löpande. Vi besvarar också gärna dina
frågor om tjänsten som biträdande jurist, och om hur det är att jobba på Setterwalls. För ytterligare
information kontakta Sara Rydén, på telefon 08-598 891 05 eller sara.ryden@setterwalls.se.
Följ länken för att komma till ansökningsformuläret, vi ses!
https://goo.gl/JEnX2i

Setterwalls Advokatbyrå är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ett väl
upparbetat internationellt nätverk. Vi är ca 260 medarbetare, varav 190 jurister. Alla med ett
gemensamt fokus – att våra klienters affärer ska bli mer framgångsrika.
Välkommen också att lyssna på SetterwallsPodden för att lära känna oss mer, den finns på
www.setterwalls.se, och på SoundCloud.

