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Om Kilpatrick Townsend
Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå med 
 internationell verksamhet fördelad på 21 kontor i USA,  Sverige, 
Japan och Kina. Vår verksamhet etablerades  redan 1860 och 
idag arbetar drygt 600 jurister på våra  olika kontor.  

Det är enkelt och trevligt att arbeta med oss och vi värdesätter 
goda samt långsiktiga relationer med såväl våra klienter som 
medarbetare. Vi är stolta över att vårt interna arbete för att 
 skapa jämställda karriärmöjligheter har lett till att vi utsetts till 
“Law Firm Diversity Champion”, den ledande byrån inom jäm-
ställdhet och mångfald bland de 40 största juridiska rådgivarna 
till Facebook. 

 

Våra verksamhets områden
• Arbetsrätt 
• Bank och finans 
• Entreprenad- och konsulträtt 
• Fastighetsrätt och transaktioner 
• Företagsförvärv och bolagsrätt 
• Hyresrätt 
• Kapitalmarknadsrätt och compliance
• Kommersiella avtal 
• Offentlig upphandling 
• Tvistlösning 
• U.S. Desk

Besök gärna vår hemsida 
www.kilpatricktownsend.se

http://www.kilpatricktownsend.se
http://www.kilpatricktownsend.se


Arbeta hos oss
Bland våra 50 medarbetare, varav 35 jurister, på vårt Stockholmskontor råder en familjär och öppen 
stämning. Vi är måna om att alla ska känna arbetsglädje och trivsel, såväl i det dagliga juridiska  arbetet 
som på det sociala planet. 

Hos oss får du dessutom omväxlande och utmanande arbetsuppgifter i nära samarbete med våra 
 delägare. Du har mycket goda utvecklingsmöjligheter och erbjuds deltagande i såväl interna som 
 externa utbildningar. Du har även möjlighet att resa på utbyte till våra kontor i USA.

Vi erbjuder dig förmånlig friskvård och en stor variation av trivselaktiviteter, exempelvis en årlig 
 konferensresa utomlands.

Biträdande jurist
Som biträdande jurist hos oss har du möjlighet att arbeta med en bred inriktning eller att specialisera dig 
inom ett visst rättsområde. Advokatexamen följer enligt Advokatsamfundets gällande regler och på sikt är 
det möjligt att bli delägare i vår advokatbyrå.

Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB 
Hovslagargatan 5B, 114 84 Stockholm



Vårt populära
sommar traineeprogram 
Varje år erbjuder vi en student att delta i vårt 
 populära sommartraineeprogram. Programmet 
 omfattar åtta veckor varav del av tiden tillbringas  
på vårt kontor i Atlanta tillsammans med
 amerikanska sommartraineer. Du får därmed en 
mycket god första inblick i den affärsjuridiska 
 verksamheten i såväl Sverige som USA. 

Under vistelsen i Atlanta får du även delta i flera 
sociala aktiviteter såsom konserter ,  idrotts - 
 evenemang, utflykter och välgörenhetsprojekt. 

Läs mer på vår karriärsida  
karriär.kilpatricktownsend.se

karriär.kilpatricktownsend.se
https://karriar.kilpatricktownsend.se


Upplevelser från 
våra sommartraineer

“Att vara sommartrainee är nog den bästa erfarenhet 
inom juridiken jag har haft hittills. Resan till USA var 
fantastisk. Alla jag mött på Atlantakontoret är väldigt 
omtänksamma och vänliga och fick mig att känna 
mig varmt välkommen. Man lär sig om det 
amerikanska rättssystemet som skiljer sig mycket 
åt från vårt, vilket var intressant. Jag önskar att det 
fanns möjlighet för fler studenter att få vara med om 
ett sådant äventyr som jag haft turen att uppleva. 
Kombinationen av att få så mycket ny juridisk
kunskap och samtidigt få chansen att besöka ett 
kontor utomlands är förmodligen svårslagen.”

“Främst tar jag med mig den fantastiska atmosfären 
som råder på kontoret i Stockholm. Den har gett mig 
en helt ny bild av vad det kan innebära att arbeta på 
en affärsjuridisk byrå. Här är det högt i tak och man 
känner sig välkommen på ett familjärt sätt. 
En arbetsplats där man kan trivas på jobbet men 
samtidigt ha möjlighet och tid till ett privatliv och 
familj.

“Jag har svårt att tänka mig en bättre erfarenhet än 
att som juriststudent få uppleva byrå livet både ur ett 
amerikanskt och ett svenskt perspektiv!”

”Min tid som sommartrainee på Kilpatrick Townsend 
har varit otroligt rolig och lärorik. 
På Stockholmskontoret har jag fått arbeta med 
varierande och intressanta arbetsuppgifter som har 
gett mig en bra inblick i hur arbetet kan se ut på en 
affärsjuridisk byrå. Tydliga instruktioner i kombination 
med konstruktiv feedback har gjort att jag lärt mig 
mycket. Det är också en häftig känsla att se att det 
man arbetat med faktiskt når klienter. Att få 
utmanande arbetsuppgifter samtidigt som jag alltid 
har haft någon att bolla tankar och idéer med har 
gjort arbetet extra givande.”

“Framförallt känner jag att jag har utvecklats väldigt 
mycket i mitt juridiska tankesätt och i min 
problemlösningsmetod tack vare mina arbetsuppgifter 
som har varit både utmanande men också väldigt 
intressanta. Jag har fått mycket varierande 
arbetsuppgifter där rättsutredningar varvats med 
skrivuppgifter. Att få se något som jag själv skrivit 
skickas iväg i ett yttrande till en domstol är en häftig 
känsla!”

“Jag har fått en väldigt positiv bild av hur det kan vara 
att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Även fast det kan 
vara mycket arbete i perioder så märks det att alla 
som arbetar här har en sund inställning till sitt jobb 
och tillåts prioritera sitt privatliv, vilket för mig känns 
otroligt viktigt.”

“Det är en erfarenhet som jag kommer att bära med 
mig för resten av mitt liv.”

Det bästa med Kilpatrick Townsend är känslan av 
gemenskap och den familjära känsla som infinner 
sig så fort man kliver innanför dörren till kontoret.

Läs mer på vår karriärsida  
karriär.kilpatricktownsend.se
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