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Välkommen till
Hammarskiöld & Co!

Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom
affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi
arbetar och hur det är att vara ung medarbetare på Hammarskiöld & Co.
Vi hoppas också att du får en känsla för vår företagskultur. Det kanske
visar sig att vi passar för varandra?
Bland våra klienter ﬁnns många stora företag och myndigheter som
anlitar oss för komplexa och utmanande uppdrag. Ofta handlar det om
riktigt stora affärer, de där som skapar eko i svensk och internationell
affärspress.
Våra fokusområden är Företagsförvärv och börsrätt, Bank och ﬁnans,
Tvistelösning, IT- och immaterialrätt samt EU- och konkurrensrätt.
Du är varmt välkommen till Hammarskiöld & Co.
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Vi söker inte
duktiga jurister.
Låt oss vara helt uppriktiga redan från början. Duktig är inte
ett ord som räcker till för det vi söker. Hos oss arbetar de allra
bästa juristerna. Så vad betyder det på Hammarskiöld & Co?

Rätt jurist och rätt person
Vi söker skickliga jurister som har ett starkt intresse och fallenhet för
affärsjuridik och advokatrollen. Det är en bra start. Men för att passa
hos oss måste du också vara en person med ett starkt inre driv, som
växer när du beﬁnner dig i händelsernas centrum. Vi sätter stort
värde på personliga egenskaper som inlevelseförmåga, engagemang,
öppenhet, initiativkraft, samarbetsvilja och rättvisepatos.
Ja, de allra bästa affärsjuristerna har förmåga att både se de stora
perspektiven och de viktiga detaljerna i affärerna. Är du en av dem?
Vill du bli en av oss?
Läs vidare om vad vi kan erbjuda dig!
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Din karriär,
vem bryr sig?
Vi bryr oss. Väldigt mycket. Om du blir medarbetare på
Hammarskiöld & Co blir du en av byråns viktigaste tillgångar.
Och här kommer ett mycket viktigt budskap: vi anställer bara
de jurister som har förutsättningar att gå hela vägen. Eller
för att uttrycka sig med en idrottsmetafor: blir du uttagen till
laget så får du också spela, inte sitta på avbytarbänken.

Tidig exponering för stora uppdrag
Hos oss får du börja arbeta med de stora, internationella eller på annat
sätt utmanande uppdragen från första dagen. Du får snabbt kontakt
med såväl svenska som utländska klienter och andra advokatbyråer.
Rotationsprogram
Som student eller nyutexaminerad jurist är det svårt att veta vilken
inriktning som passar dig bäst innan du sett vad det innebär i praktiken.
Därför har vi ett rotationsprogram där du under de första tre åren får
möjlighet att arbeta med ärenden inom byråns alla fokusområden.
Det ger dig en bred grund som blivande advokat. Under programmets
gång ökar specialiseringsgraden och det egna ansvaret.
Personlig och professionell utveckling
Vi strävar efter att ge dig uppdrag som matchar din kompetens och
dina önskemål om professionell utveckling. Hos oss får du i huvudsak
”on-the-job-training”, vilket innebär att du får större delen av din
utbildning direkt i uppdragen och återkoppling kring dina styrkor och
utvecklingsområden för att kunna utvecklas till en riktigt vass jurist.
Alla nyanställda får också en fadder som ger en bra introduktion och
hjälper dig att komma in i gänget på byrån. Du växer och din karriär
tar fart.
Utbildningsprogram
Vi har ett omfattande och gediget utbildningsprogram som vi är
stolta över. De olika utbildningarna hålls av såväl interna som externa
experter inom både affärsområdesspeciﬁka ämnen men också inom
affärsmannaskap och språk. Dessutom har varje jurist en personlig
utbildningsbudget för egna val och behov.
Internationell miljö
Eftersom många av våra uppdrag har internationell anknytning har
vi ett stort nätverk bland ledande utländska advokatbyråer vilket
gör att mycket av arbetet sker på engelska. Det öppnar spännande
möjligheter för en tids praktik på en välrenommerad byrå i någon av
världens storstäder.
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Är du redo
för det här?
Anpassning, lyhördhet och stor ﬂexibilitet. Det kan du
räkna med från vår sida om vi påbörjar en gemensam
dialog om anställning. Oavsett när du inleder din karriär
på Hammarskiöld & Co så kan utvecklingen leda långt,
mycket långt. De här juristtjänsterna ﬁnns att söka hos oss:

Biträdande jurist/advokat
Biträdande juristtjänsten riktar sig till nyutexaminerade jurister och
jurister med tidigare arbetslivserfarenhet från till exempel tingstjänstgöring, arbete på advokatbyrå eller företag. Som biträdande
jurist kommer du direkt in i hetluften och får börja arbeta med
intressanta uppdrag och klienter.
Sommartrainee
Sommartraineeprogrammet ger en introduktion till affärsjuridiken
och en första inblick i hur det är att arbeta som affärsadvokat. Som
sommartrainee är du en av oss. Du arbetar med samma uppdrag
som de nyanställda biträdande juristerna och får vägledning av en
egen fadder och andra kollegor på byrån. Under den här perioden får
du en god känsla för vår byråkultur och möjligheter att bredda ditt
sociala nätverk genom samvaro på och utanför kontoret. Kort sagt,
arbetet som sommartrainee ger dig både värdefulla erfarenheter och
värdefulla kontakter.
Vi anställer ett antal sommartrainees varje år. Du som söker bör
ha kommit till sjätte terminen eller längre på juristprogrammet.
Uppsatstrainee
Som uppsatstrainee skriver du ditt examensarbete hos oss med stöd
från någon av våra advokater och har samtidigt möjlighet att pröva
på affärsjuridiken genom att vara med i pågående ärenden. Uppsatstraineeperioden är normalt tio veckor och du får lön under perioden.
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Dina framtida
kollegor?

Möt Claes och Patricia

Claes Langenius

Patricia Helanow

Partner

Senior Associate
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Möt Claes och Patricia

Berätta om byråns företagskultur!
Claes:
”Vår byråkultur är uppbyggd för att passa såväl nya och
unga jurister som mer erfarna och rutinerade advokater.
För var du än beﬁnner dig i karriären så behöver du trivsel
och gemenskap men också utmaning och utveckling. Vi har
en rad aktiviteter och strukturer för att hålla oss på topp
som attraktiv arbetsgivare, från roliga pubkvällar och kick–
offer till omfattande utbildningsprogram och ett attraktivt
kompensationspaket.”
Vilka är klienterna?
Patricia: ”De är bolag och organisationer, aldrig privatpersoner.
Vi riktar oss till företag, myndigheter och statliga bolag.
Exempel på branscher är bank & ﬁnans, riskkapitalbolag
och företag inom musik och ﬁlm. Verksamheten har en
stark internationell prägel och en stor del av våra uppdrag
kommer från utländska uppdragsgivare.”
Hur är det att arbeta på Hammarskiöld & Co?
Claes:
”Det är utvecklande och utmanande i en byråkultur som
är starkt präglad av laganda och samarbete. Utvecklingskurvan är brant. Du kommer tidigt i kontakt med de stora,
prestigefulla och spännande uppdragen och klienterna. Vi är
delaktiga i de viktiga affärerna och transaktionerna som inte
sällan ritar om kartan för näringslivet.”
Patricia: ”Som medarbetare hos oss försvinner du inte i mängden.
Här får du större möjlighet att synas, utvecklas och påverka.
Vi arbetar i team och med hjälp av ett nära samarbete
med faddrar och övriga kollegor får du det stöd du behöver.
Personalen är vår främsta tillgång och vi arbetar kontinuerligt och metodiskt med ledarskap, feedback och kommunikation för att du ska nå din fulla potential.”

12 · H A M M AR S K I Ö L D & CO

Berätta om utlandsmöjligheter och annan praktik?
Patricia: ”Tanken är att alla jurister som arbetar hos oss ska efter
att ha arbetat några år ges tillfälle att arbeta på en byrå i
ett annat land. Vi har till exempel medarbetare som har
praktiserat i New York, London, Sydney, Bryssel, Paris och
Frankfurt. En annan form av praktik är att under en tid
arbeta hos någon av våra klienter.”
Hur ser ni på samhällsengagemang?
Claes:
”Hammarskiöld & Co engagerar sig löpande i olika projekt
med fokus på främst hälsa, utbildning och miljö. Till exempel
bistår vi stiftelsen MinStoraDag med all behövlig juridik
och vi gör det pro bono. Hammarskiöld & Co är som enda
svensk advokatbyrå medlem i FN:s Global Compact. Det
innebär att vi har ingått ett avtal med FN där vi har åtagit
oss att följa tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Hammarskiöld & Co uppmuntrar alla medarbetare att delta i CSR-arbetet och vi upplever
också ett starkt engagemang från dem.”

Claes Langenius

Patricia Helanow

Partner

Senior Associate

claes.langenius@hammarskiold.se

patricia.helanow@hammarskiold.se

H A M M A R S K I Ö L D & CO · 13

Tror du att
vi passar för
varandra?

Då ser vi fram
emot att få
kontakt med dig.
Du är välkommen med din ansökan till e-post
rekrytering@hammarskiold.se.
Besök gärna vår hemsida www.hammarskiold.se eller
vår Facebooksida Hammarskiöld & Co Karriär.
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JAFO R M.SE

Hammarskiöld & Co
Box 2278 · 103 17 Stockholm
Besöksadress: Skeppsbron 42
Tel: 08-578 450 00
www.hammarskiold.se

