Wollsén Albinsson söker tingsmeriterad biträdande jurist
Wollsén Albinsson Advokatbyrå är inriktad mot bygg- och fastighetsbranschen. Vi är en mindre advokatbyrå
som har lokal på Kungsgatan i Stockholm. Vi har stor branschkunskap och lång erfarenhet av att hantera
alla förekommande frågor inom bygg- och fastighetssektorn. Vi har även kompetens att hantera andra
affärsrättsliga frågor. För mer information, besök www.wa-advokat.se.
Vi söker nu en tingsmeriterad biträdande jurist som främst vill arbeta med entreprenad- och
fastighetsrätt, men även kan tänka sig att hugga i inom andra rättsområden. Det sistnämnda
innebär att du kommer att ges tillfälle att arbeta med bland annat aktiebolagsrättsliga frågor och
andra affärsrättsliga områden.
Vad gäller entreprenad- och fastighetsrätten kommer du att tidigt få medverka i processer, såväl
vid allmän domstol som i skiljeförfaranden. Du kommer också att få möjlighet att med tiden mera
självständigt hantera tvister och processer, givetvis med fortlöpande stöd från mer erfarna
kollegor. För oss är det viktigt att du ska ges möjlighet till utveckling, samtidigt som vi vill
säkerställa en kvalitet i leveransen till klienterna.
Vi tror att du som söker har mycket goda betyg från juristprogrammet och du är i slutet av eller
nyligen har slutfört din tingstjänstgöring. Erfarenhet från domstolsarbete är ett krav för tjänsten.
Stor vikt kommer också att läggas på personliga egenskaper; den sociala kompetensen är för oss
extra viktig. Det är också viktigt att du har ett genuint intresse och förståelse för affärer och en god
servicekänsla.
Utöver svenska har du också en mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Tillträde till tjänsten sker efter överenskommelse. Din ansökan bör bestå av CV, personligt brev,
betyg från juristprogrammet, betyg från tingstjänstgöring jämte andra relevanta betyg och intyg. Vi
ser fram emot att läsa din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med löpande rekrytering.
Ansökan skickas till anders.janson@wa-advokat.se .

