Kilpatrick Townsend söker uppsatspraktikanter
Vi söker just nu efter fyra studenter som vill göra uppsatspraktik hos oss under våren 2018.

Om Kilpatrick Townsend
Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med totalt 20 kontor varav 17 kontor
i USA och ett vardera i Stockholm, Shanghai och Tokyo. Stockholmskontoret tillhandahåller
rådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden. Hos oss arbetar cirka
45 personer, däribland 30 jurister.

Vår uppsatspraktik
Vi söker fyra studenter (två för A-perioden och två för B-perioden) som vill göra uppsatspraktik hos
oss under våren 2018. En praktikplats per period kommer avse praktik inom samtliga
verksamhetsområden förutom offentlig upphandling. Den andra praktikplatsen kommer avse praktik
inom verksamhetsområdet offentlig upphandling. Vi är flexibla när det gäller praktikperiodens längd
men ser gärna att den pågår i åtta till tio veckor.
Som uppsatspraktikant kommer du få möjlighet att prova på arbetet som biträdande jurist. Under
praktiken får du chansen att lära känna våra medarbetare och knyta värdefulla kontakter. Du kommer
bl.a. att få skriva rättsutredningar, utkast till brev samt granska avtal och ha kontakt med domstolar
och andra myndigheter. Du kommer att tilldelas en handledare som guidar dig i ditt praktikarbete och
som kan ge dig tips i ditt uppsatsskrivande. Du får även chansen att delta i byråaktiviteter samt
interna utbildningar såsom vår Legal English.
Du som söker ska ha avslutat termin 1–6 och minst en fördjupningskurs på juristprogrammet.

Frågor?
Har du har frågor, kontakta gärna biträdande juristerna Jens Nilsson, telefon 0733-58 25 56
alt. jnilsson@kilpatricktownsend.com eller Madeline Holmqvist Skantz, telefon 0729-67 66 76 alt.
mholmqvist@kilpatricktownsend.com.
Läs gärna mer på vår hemsida, kilpatricktownsend.se.

Ansökningsinformation
Tillsättningen av praktikplatserna sker löpande med sista ansökningsdag den 13 december 2017.
Ange vilken period och praktikplats som du är intresserad av. Sänd din ansökan
bestående av personligt brev, CV och kopior av betyg samt eventuella intyg till
rekryteringstockholm@kilpatricktownsend.com.
Vi ser fram emot din ansökan!

