
 

CQ Training Days
Funderar du på om affärsjurist är din framtida yrkesroll?
Har du kommit en bit in i din utbildning och funderar på vad rollen som affärsjurist på byrå
egentligen innebär? Vilka utmaningar stöter man på och vad förväntar sig klienter av oss?
Vilka trender råder inom branschen och hur tror vi att framtidens affärsjurist kommer se ut?
Det och mycket mer kommer vi resonera kring den 18-19 maj då Cederquist bjuder in till ett
exklusivt rekryteringsevent fyllt med interaktion, inspiration, mingel, middag och naturligtvis
case-övningar hämtade från vår verklighet.
Dag 1
Syftet med den första dagen är att få lära känna varandra bättre och att ni som deltar, efter den
här dagen, ska få en praktisk inblick i hur rollen som affärsjuridik konsult på en byrå ser ut,
vilka höjdpunkter och utmaningar som präglar arbetet, vad klientsamarbetet innebär, hur ett
typiskt case kan se ut samt vad som kännetecknar just Cederquist och vår företagskultur.
Många tips och råd ges under dagen och stort utrymme för frågor och interaktion finns. Från
Cederquist finns vår Managing Partner, delägare, Associates, HR och Marknad
representerade.
Dag 2
Under en halvdag får du en unik möjlighet att individuellt träffa våra representanter från HR
och marknad samt vår talangkonsult som ger dig återkoppling på ditt personlighetstest och
även ger skräddarsydd och individuell coaching gällande ditt CV och intervjuteknik. Du
kommer med andra ord att få lära dig mycket om dig själv och du tar med dig många
värdefulla tips inför ditt framtida jobbsökande som färdig jurist.
Ansökan
Anmälan görs innan den 5 maj via länken nedan. I samband med din anmälan är vi
tacksamma för en kort personlig beskrivning, CV, betyg samt eventuella andra intyg. Vi ser
även att du bifogar en bild på dig själv som vi kommer att använda under dagarna. I och med
att antalet platser är begränsade kommer ett urval att göras.
Bor du på annan ort men vill gärna få möjlighet att delta? Cederquist bekostar givetvis din
resa t/r samt hotellövernattning i Stockholm den 18 maj.
http://karriar.cederquist.se/jobs/25672-cq-training-days
 
 




