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OM KILPATRICK
TOWNSEND

Kilpatrick Townsend är en amerikansk af-
färsjuridisk advokatbyrå med internationell 
verksamhet. Byrån har totalt 19 kontor, 
varav 16 i USA och övriga i Shanghai, 
Stockholm och Tokyo. Verksamheten 
 etablerades 1860 och idag arbetar drygt 
600 jurister på våra olika kontor. 

Stockholmskontoret öppnade 2001 och är 
beläget i vackra lokaler på Blasieholmen. 
Här arbetar 45 personer, varav 30 är juris-
ter. Vi erbjuder rådgivning och affärsjuridis-
ka lösningar inom flertalet rättsområden. 

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 MÖJLIGHET 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 Internutredningar och regulatoriska 
 undersökningar

n IT- och immaterialrätt

n Kapitalmarknadsrätt och compliance

n Kommersiella avtal

n Offentlig upphandling

n Skatterätt

n Tvistelösning



SOMMARTRAINEE 
Varje år finns det möjlighet att söka tjäns-
ten som sommartrainee hos oss. För att 
kunna söka tjänsten har du, vid tjänstens 
tillträde, läst minst sex terminer på jurist-
programmet.

Sommartraineeperioden omfattar åtta 
veckor varav en del av tiden tillbringas på 
vårt kontor i Atlanta. Tjänsten ger dig där-
med en första inblick i den  affärsjuridiska 
verksamheten i såväl Sverige som USA. I 
Atlanta får du även delta i många  sociala 
 aktiviteter såsom konserter, sportevene-
mang,  mottagningar, utflykter och välgö-
renhetsprojekt. 

ARBETA HOS OSS
Det råder en familjär stämning hos oss 
och vi strävar efter att alla ska känna 
arbetsglädje och trivsel. Vi erbjuder dig 
omväxlande och stimulerande arbetsupp-
gifter, mycket goda utvecklingsmöjligheter, 
interna och externa utbildningar samt ut-
byten med våra kontor i USA. Du arbetar 
nära en eller flera av våra delägare, vilket 
innebär att du tidigt får möjlighet att skapa 

BITRÄDANDE JURIST
När du har erhållit din juristexamen är du 
väl kommen att söka en tjänst som biträ-
dande jurist hos oss. 

Hos oss har du möjlighet att arbeta med 
en bred inriktning eller att specialisera dig 
inom ett visst rättsområde. Vi erbjuder dig 
även möjlighet att delta i utbyten med våra 
kontor i USA. 

Advokatexamen följer enligt Advokatsam-
fundets  gällande regler och på sikt är det 
möjligt att bli delägare i vår advokatbyrå. 

långsiktiga relationer med våra klienter. Du 
erbjuds goda förutsättningar för att utveck-
la ditt affärsmannaskap och din kännedom 
rörande olika branscher och dess respekti-
ve möjligheter samt  utmaningar.

Vi erbjuder dig förmånlig friskvård och en 
stor variation av trivselaktiviteter, såsom 
exempelvis gemensamma konferenser (en 
utlandskonferens per år), after work och 
deltagande i olika idrotts evenemang.



Fortsättning

Hur har din tid som sommartrainee 
varit?

Jag har haft en väldigt givande och rolig 
sommar på Kilpatrick Townsend! Kon-
ceptet att en del av tiden 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 
engagerade kollegor som har gjort allt för 
att jag ska trivas och lära mig så mycket 
som möjligt. På kontoret i Stockholm har 
jag under fem veckor fått arbeta inom flera 
olika verksamhetsområden vilket är ett 
bra sätt att känna efter vad man är mest 
intresserad av. Jag har alltid haft någon att 
ställa frågor till och brainstorma med vilket 
har varit en stor trygghet, och dessutom ett 
bra sätt att få en inblick i juristernas dagli-
ga arbete. 

Hur var resan till USA?

Att få åka till USA inom ramen för ett som-
martraineeprogram är få förunnat och jag 
är väldigt glad att just jag fick möjligheten 
den här sommaren. Under mina första tre 
dagar i USA var det ”Summer associate 

training days” då vi åkte till en mysig by 
söder om Atlanta. Här var alla sommar-
traineer samlade, även de från kontoren 
runtom i USA. Aktiviteter som laserdome 
och ridning ute i naturen varvades med 
föreläsningar i legal writing och business 
etiquette. Sista kvällen hade vi grillkväll 
som avslutades med en sång- och låtskri-
vartävling där varje lag blev coachat av ett 
countryband från Nashville. 

Tillbaka på kontoret i Atlanta fick jag 
snabbt många spännande arbetsuppgifter 
såsom avtalsgranskning och research-
projekt. Att få jobba på engelska och i ett 
land där rättssystemet skiljer sig en del 
från det svenska var väldigt nyttigt med 
tanke på att även svenska juristers arbete 
blir alltmer internationellt. Stämningen på 
kontoret är avslappnad och inkluderande, 
bara en sådan sak som att juristerna tog 
sig tid att äta lunch med oss sommartrai-
neer varje dag säger mycket. Utöver tiden 
på kontoret stod många sociala aktiviteter 
på schemat tillsammans med de övriga 
elva sommartraineerna, såsom baseball-
matcher, middagar, välgörenhetsprojekt 
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SOMMARTRAINEE 2017



VILL DU VETA MER?
Besök gärna vår hemsida för närmare information 
om oss. Här kan du även läsa mer om aktuellt 
rekryterings behov, kilpatricktownsend.se

och  pizzakväll hemma hos en delägare 
på byrån. Förutom allt roligt vi gjorde till
sammans på fritiden var det intressant att 
diskutera skillnader och likheter mellan 
den svenska respektive amerikanska jurist
utbildningen. Sammantaget en mycket 
 givande och inspirerande resa som jag 
 alltid kommer bära med mig!

Vad tar du med dig från din tid hos 
oss? 

Jag är väldigt många erfarenheter rikare 
efter tiden på byrån. Att få tillämpa det 
jag lärt mig på utbildningen på verkliga 
juridiska fall har visat en helt ny sida av 
juridiken. På Stockholmskontoret är det 
en familjär och avslappnad 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 byrån bara blivit ännu bättre.  Något som 

jag verkligen tar med mig är hur givande 
och utvecklande det är att arbeta på en 
affärsjuridisk byrå i ett arbetsklimat som 
präglas av gemenskap och laganda. Jag 
har under min tid här hunnit lära känna 
alla och arbeta 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 erfa
renhet 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

E: rekryteringstockholm@kilpatricktownsend.com

www.kilpatricktownsend.se

ANCHORAGE 

ATLANTA

AUGUSTA

CHARLOTTE

DALLAS

DENVER

LOS ANGELES

NEW YORK

RALEIGH

SAN DIEGO

SAN FRANCISCO

SEATTLE

SHANGHAI

SILICON VALLEY

STOCKHOLM

TOKYO

WALNUT CREEK

WASHINGTON D.C.

WINSTON-SALEM


