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OM KILPATRICK
TOWNSEND

Kilpatrick Townsend är en amerikansk 
 affärsjuridisk advokatbyrå med internatio-
nell verksamhet. Vi har totalt 21 kontor va-
rav 17 i USA och övriga i Beijing, Shang-
hai, Stockholm och Tokyo. Vår verksamhet 
etablerades redan 1860 och idag arbetar 
drygt 600 jurister på våra olika kontor.

Vår ambition är att vi ska vara en tillräckligt 
stor advokatbyrå för att kunna hantera de 
affärsjuridiska frågeställningar våra klienter 
möter, samtidigt som varje klient ska erbju-
das ett personligt omhändertagande. 

HOS OSS HAR DU MÖJLIG
HET  ATT ARBETA MED EN 

BRED INRIKTNING ELLER ATT 
 SPECIALISERA DIG INOM ETT 

VISST RÄTTSOMRÅDE.

VÅRA VERKSAMHETS
OMRÅDEN

n Arbetsrätt

n Bank och finans

n Entreprenad- och konsulträtt

n Fastighetsrätt och transaktioner

n Företagsförvärv och bolagsrätt

n Hyresrätt

n Kapitalmarknadsrätt och compliance

n Kommersiella avtal

n Offentlig upphandling

n Tvistelösning

n US Desk



ARBETA HOS OSS
Kilpatrick Townsend Stockholm erbjuder 
alla de fördelar och den trygghet som er-
hålls från en större byrå samtidigt som vi 
är måna om att behålla den familjära och 
öppna stämningen som en mindre byrå 
medför. Med våra drygt 40 medarbetare, 
varav 30 är jurister, skapas här en tät sam-
manhållning och trevlig stämning.

Hos oss får du omväxlande och stimule-
rande arbetsuppgifter i nära samarbete 
med våra delägare. Du har mycket goda 
utvecklingsmöjligheter och erbjuds delta-
gande i såväl interna som externa utbild-
ningar. Du har även möjlighet att resa på 
utbyte till våra kontor i USA.

Vi erbjuder dig förmånlig friskvård och en 
stor variation av trivselaktiviteter såsom 
exempelvis gemensamma konferensresor, 
frukostar, after work och deltagande i olika 
idrottsevenemang.

BITRÄDANDE JURIST
Som biträdande jurist hos oss har du möj-
lighet 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. 

SOMMARTRAINEE 
Varje sommar erbjuder vi en student att 
delta i vårt populära sommartraineepro-
gram. Programmet omfattar åtta veckor 
varav del av tiden tillbringas på vårt kontor 
i Atlanta. Du får därmed en mycket god 
första inblick i den affärsjuridiska verksam-
heten i såväl Sverige som USA. 

Under vistelsen i Atlanta får du även delta 
i flera sociala aktiviteter såsom konserter, 
idrottsevenemang, utflykter och välgören-
hetsprojekt. För att söka tjänsten har du, 
vid tjänstens tillträde, läst minst sex termi-
ner på juristprogrammet. 



Fortsättning

”Att vara sommartrainee är nog den bästa 
erfarenhet inom juridiken jag har haft hit-
tills. Det ger en god inblick i hur det är att 
arbeta som jurist, främst på en affärsjuri-
disk byrå såklart, men även i övrigt. 

Resan till USA var fantastisk. Alla jag mött 
på Atlantakontoret är väldigt omtänksam-
ma 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. 
Det var många sociala aktiviteter, bl.a. 
konserter, baseboll, möte med en f.d. pre-
sident, olika invigningar och mycket annat.

Från min tid som sommartrainee tar jag 
med mig alla de juridiska kunskaper jag har 
fått och även utvecklingen av det engelska 
språket. Men främst tar jag med mig den 
fantastiska atmosfären som råder på kon-
toret i Stockholm. Den har gett mig en helt 
ny bild av vad det kan innebära att arbeta 
på en affärsjuridisk byrå. Många studenter 
har nog en bild av hur ett sådant arbete ser 
ut, det hade även jag. Här är stämningen 
avslappnad, det är högt i tak och man kän-
ner sig välkommen på ett familjärt sätt. Jag 
är positivt överraskad över att det verkar 
finnas affärsjuridiska arbetsplatser där man 

kan trivas på jobbet men samtidigt ha möj-
lighet och tid till ett privatliv och familj. 

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 juri-
disk kunskap och samtidigt få chansen att 
besöka ett kontor utomlands där man får 
möjlighet att utveckla sin juridiska engelska 
är förmodligen svårslagen”. 

”Jag hade höga förväntningar inför som-
maren och jag kan ärligt säga att alla har 
uppfyllts med råge! Möjligheten att under 
åtta veckor få en inblick hur det är att ar-
beta på en advokatbyrå har verkligen gett 
mersmak för att jobba som affärsjurist. 
Även om jag tycker att juridikstudierna är 
intressanta så har det gett mig en kick att 
uppleva hur juridiken fungerar i vardagen. 

Vad som var roligast under sommaren är 
omöjligt att säga. Atlantaresan var helt fan-
tastisk, likaså möjligheten att få en inblick 
både i hur livet ser ut på en amerikansk 
och en svensk advokatbyrå. Att få göra 
rättsutredningar som relaterar till verkliga 
situationer och att få skriva utkast till avtal 

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA TIDIGARE SOMMARTRAINEER



Läs gärna mer om oss på vår karriärsajt! 
karriar.kilpatricktownsend.se

var också bland det roligaste jag hittills har 
gjort i min juristkarriär. Jag är efter denna 
sommar ännu mer övertygad om att jag vill 
arbeta med affärsjuridik efter examen.”

”Min tid som sommartrainee på Kilpatrick 
Townsend har varit otroligt rolig och lärorik. 
Jag har blivit mycket väl omhändertagen, 
både på Stockholmskontoret och på kon-
toret i Atlanta. På Stockholmskontoret har 
jag fått arbeta med varierande och intres-
santa 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.”

”Jag är väldigt många erfarenheter rikare 
efter tiden på Kilpatrick Townsend. Kon-
ceptet att en del av sommartraineetiden 
spenderas på kontoret i Atlanta är unikt 
och väldigt lyckat då man får se två olika 
sidor av samma byrå. 

Jag har fått jobba med duktiga och enga-
gerade kollegor som har gjort allt för att 
jag ska trivas och lära mig så mycket som 
möjligt. På Stockholmskontoret är det en 
familjär stämning vilket gjorde att jag som 
sommartrainee kände mig välkommen 
och inkluderad från start. Att juristerna på 
kontoret har en bra balans mellan arbete 
och privatliv gör att min bild av företaget 
bara blivit ännu bättre. Något som jag 
verkligen tar med mig är hur givande och 
utvecklande det är att arbeta på affärsjuri-
disk byrå i ett arbetsklimat som präglas av 
gemenskap och laganda. Jag har under 
min tid här hunnit lära känna alla och ar-
beta tillsammans med många av juristerna 
samtidigt som de arbetsuppgifter jag fått 
varit intressanta och stimulerande. Den 
kombinationen tror jag till stor del beror på 
att byrån är tillräckligt stor för att kunna 
erbjuda spännande arbetsuppgifter, men 
inte så stor att man blir en i mängden. Jag 
har svårt att tänka mig en bättre erfarenhet 
än att som juriststudent få uppleva byrålivet 
både ur ett amerikanskt och ett svenskt 
perspektiv!”



KONTAKT
Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB 

Hovslagargatan 5B

Box 5421

114 84 Stockholm

T: 08 505 646 00

 karriar.kilpatricktownsend.se

www.kilpatricktownsend.se

ANCHORAGE 

ATLANTA

AUGUSTA

CHARLOTTE

DALLAS

DENVER

HOUSTON

LOS ANGELES

NEW YORK

BEIJING

RALEIGH

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SEATTLE

SHANGHAI

SILICON VALLEY

STOCKHOLM

TOKYO

WALNUT CREEK

WASHINGTON D.C.

WINSTON-SALEM


