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Lediga tjänster: Biträdande jurist och delägare till Different Advokat (2 tjänster)
Om advokatbyrån
Different Advokat startades den 1 februari 2019 av två advokater med mångårig erfarenhet inom
entreprenadjuridik och konsulträtt samt ett brinnande intresse för samhällsbyggnadsektorns frågeställningar och
utmaningar. Sedan dess har legal rådgivning, avtalsskrivning och förhandlingar varvats med tvistelösning,
forskningsprojekt och utbildningar för klientbolag i alla tänkbara storlekar. För att kunna möta den ökade
efterfrågan på advokatbyråns tjänster söker vi nu fler kollegor som vill bidra till verksamheten med kunskap,
engagemang och härlig energi.
Nedan utlysta tjänster är tillsvidare med placering på Different Advokats kontor i centrala Stockholm.
Är det dig vi söker?
I den här rekryteringen söker både en junior biträdande jurist och en senior jurist/advokat som vi hoppas vill bli
vår framtida delägarkollega.
Junior biträdande jurist
Till tjänsten som junior biträdande jurist söker vi dig som har en jur. kand. eller juristexamen med bra betyg och
ett intresse för juridiken inom olika typer av samhällsbyggnadsprojekt. Det är meriterande om du tidigare har
arbetat på annan advokatbyrå eller som bolagsjurist. Skulle du dessutom ha erfarenhet av att arbeta med
byggbranschens standardavtal, offentlig upphandling, fastighetsrätt eller hyresrätt så har du definitivt väckt vår
nyfikenhet. Eftersom vi arbetar en hel del med tvistelösning vill vi att du är tingsmeriterad.
Vid tillsättning av tjänsten kommer dina personliga egenskaper få stor betydelse då vi i dagsläget är ett tajt team
som är måna om att trivas tillsammans. För vi ska trivas ihop tror vi att du behöver ha en god initiativförmåga, ett
gott omdöme och en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska. Utöver
det föreställer vi oss att du är noggrann, strukturerad och tycker om att lära dig nya saker.
Om du är den vi söker kommer du, under handledning av seniora kollegor, få möjlighet att utveckla dina
färdigheter som juridisk rådgivare, avtalsskrivare och processförare. Du kommer också få möjlighet att arbeta med
många spännande uppdrag för klientbolag i alla storlekar såväl byggherrar, entreprenörer som konsulter. Med
största sannolikhet kommer du dessutom ha väldigt roligt medan du gör det.
Vår framtida delägarkollega
Vi söker också vår nästa delägarkollega. Du har arbetat som advokat eller med kvalificerat juridiskt arbete på
domstol eller bolag under minst 5 år och har erfarenhet av entreprenadjuridik, konsulträtt, tvistlösning och/eller
annat närliggande rättsområde. Vi tror att du redan har en stabil klientbas alternativt ett så pass stort nätverk att
du kan bygga upp en sådan på kort sikt. Vi ser dessutom gärna att du antingen är tingsmeriterad eller på annat
sätt har erfarenhet av processföring i domstol eller inför skiljenämnd.
Vi förutsätter att du, precis som vi, brinner för samhällsbyggnadssektorns utmaningar och frågeställningar. Vi
önskar också att du är en positiv och ambitiös person med goda ledaregenskaper som vill vara med och utveckla
Different Advokat tillsammans med oss. Vi är dessutom helt säkra på att du är en person med gott omdöme som
aldrig kompromissar med kvaliteten din rådgivning eller andra leveranser. För att vi ska trivas ihop tror vi också att
du behöver dela vår övertygelse att det finns fler än ett sätt att driva en framgångsrik advokatbyrå, att innovation
är spännande, att jämställdhet är en hygienfaktor och att det är osunt att inte ha roligt på jobbet.
Om du är den vi söker kan vi erbjuda dig möjligheten att i en fartfylld och stimulerande miljö, tillsammans med
drivna och engagerade kollegor, bygga en nytänkande modern advokatbyrå samtidigt som du får bidra till en
positiv utveckling inom samhällsbyggnadssektorn.
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Din ansökan och frågor om tjänsten
Välkommen med din ansökan till info@differentadvokat.se senast den 20 november 2020. Din ansökan bör minst
innehålla personligt brev, CV, examensbevis samt dina betyg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan
komma att tillsättas före ansökningstidens utgång.
Har du frågor om tjänsterna är du välkommen att kontakta Eleonore Gustafsson (070 563 33 03) eller Rebecca
Gulding (0703 84 49 44).
Läs mer om advokatbyrån på www.differentadvokat.se

