VÄLKOMMEN TILL
KILPATRICK TOWNSEND

OM KILPATRICK TOWNSEND

ARBETA HOS OSS

Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk
advokatbyrå med internationell verksamhet. Byrån
har totalt 18 kontor, varav 15 i USA och övriga i
Shanghai, Stockholm och Tokyo. Verksamheten
etablerades 1860 och idag arbetar drygt 650 jurister
på våra olika kontor.

Det råder en familjär stämning hos oss och vi strävar
efter att alla ska känna arbetsglädje och trivsel. Vi
erbjuder dig omväxlande och stimulerande arbets
uppgifter, mycket goda utvecklingsmöjligheter, inter
na och externa utbildningar samt utbyten med våra
kontor i USA. Du arbetar nära en eller flera av våra
delägare, vilket innebär att du tidigt får möjlighet
att skapa långsiktiga relationer med våra klienter.
Du erbjuds goda förutsättningar för att utveckla ditt
affärsmannaskap och din kännedom rörande olika
branscher och dess respektive möjligheter samt
utmaningar.

Stockholmskontoret öppnade 2001 och är beläget i
vackra lokaler på Blasieholmen. Här arbetar 45 per
soner, varav 30 är jurister. Vi erbjuder rådgivning och
affärsjuridiska 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 erbjudas ett personligt omhänderta
gande.

Vi erbjuder dig förmånlig friskvård och en stor varia
tion av trivselaktiviteter, såsom exempelvis gemen
samma konferenser (en utlandskonferens per år),
after work på kontoret och deltagande i olika idrotts
evenemang.

VÅRA VERKSAMHETSO MRÅDEN
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

BITRÄDANDE JURIST
Har du svensk juristexamen och tidigare arbetslivs
erfarenhet från till exempel tingsrätt, advokatbyrå
eller som bolagsjurist är du välkommen att söka en
tjänst som biträdande 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 Advokatsamfundets
gällande regler och på sikt är det möjligt att bli del
ägare i vår advokatbyrå.

”

HOS OSS HAR DU MÖJLIGHET ATT
ARBETA MED EN BRED INRIKTNING
ELLER ATT SPECIALISERA DIG INOM
ETT VISST RÄTTSOMRÅDE.

TRAINEE

SOMMARTRAINEE

Är du nyutexaminerad jurist, har bra betyg, goda
engelskakunskaper och gärna utlandserfarenhet är
du välkommen att söka en traineetjänst hos oss.
Vårt traineeprogram omfattar tolv månader och du
får under denna period cirkulera mellan våra verk
samhetsgrupper för att prova på olika rättsområden.
Genom hela traineeprogrammet har du en handleda
re som vägleder dig i det löpande arbetet.

Varje år finns det möjlighet att söka tjänsten som
sommartrainee hos oss. För att kunna söka tjänsten
har du, vid tjänstens tillträde, läst minst sex terminer
på juristprogrammet.
Sommartraineeperioden omfattar åtta veckor varav
en del av tiden tillbringas på vårt kontor i Atlanta.
Tjänsten ger dig därmed en första inblick i den
affärsjuridiska verksamheten i såväl Sverige som
USA. I Atlanta får du även delta i många sociala
aktiviteter såsom konserter, sportevenemang,
mottagningar, utflykter och välgörenhetsprojekt.

INTERVJU MED ANDREA PLOMAN, SOMMARTRAINEE 2016
Hur har din tid som sommartrainee varit?
Min tid som sommartrainee på Kilpatrick Townsend
har varit otroligt rolig och lärorik. Jag har blivit jätte
bra omhändertagen, både på Stockholmskontoret
och på kontoret i Atlanta. 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. Jag
har upplevt det som väldigt positivt att jag har fått
arbetsuppgifter inom byråns olika verksamhetsområ
den och på så sätt fått testa på lite av varje. 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 samti
digt som jag alltid har haft någon att bolla tankar och
idéer med har gjort arbetet extra givande.
Hur var resan till USA?
Resan till Atlanta är ett minne för livet - vilket även
tyr! Jag är jätteglad över att jag fick chansen att åka
dit och spendera tre intensiva och spännande veckor
på kontoret där. Totalt var vi 13 sommartraineer
samtidigt på kontoret. Vi blev snabbt ett samman
svetsat gäng och hittade på väldigt mycket roligt
även utanför de schemalagda aktiviteterna. Samti
digt fick jag också väldigt lärorika arbetsuppgifter.
Under tre dagar hade vi ”Summer associate training”
när sommartraineer från byråns andra kontor i USA
kom till Atlanta. Vi hade många intressanta föreläs
ningar och utöver föreläsningarna var det många
sociala aktiviteter inplanerade.

Helhetsintrycket från min resa till Atlanta är endast
positivt. Resan var otroligt välorganiserad och jag
hade alltid någon jag kunde vända mig till med
frågor. Jag uppskattar mycket att jag, utöver min
inblick i arbetet på en affärsjuridisk byrå i Sverige,
har fått chansen att få en inblick i det amerikanska
rättsystemet. Extra kul är att jag har hållit kontakten
med de andra sommartraineerna när jag kommit till
baka till kontoret i Stockholm.
Vad tar du med dig från din tid hos oss?
Framförallt tar jag med mig insikten om hur roligt det
är att arbeta med juridik i praktiken! Under juristut
bildningen är det praktiska inslaget inte särskilt stort
och jag är därför väldigt tacksam över att jag har fått
en sådan bra praktisk arbetslivserfarenhet. Mina åtta
veckor hos Kilpatrick Townsend har definitivt gett
mig mersmak för byrålivet. Jag har känt mig välkom
men från dag ett och stämningen på Stockholms
kontoret är väldigt positiv. Det är verkligen en förmån
att få arbeta med intressanta arbetsuppgifter i en
miljö med så kompetenta och härliga kollegor. Kom
binationen av lärorika arbetsuppgifter och alla häftiga
upplevelser jag haft i USA har verkligen gjort den här
sommaren till en av de bästa. Min tid som sommar
trainee har bara gjort att jag längtar ännu mer efter
att ta examen och få börja arbeta på riktigt.

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

KONTAKT
Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB
Hovslagargatan 5B
Box 5421
114 84 Stockholm
T: 08 505 646 00
E: rekryteringstockholm@kilpatricktownsend.com
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www.kilpatricktownsend.se

