
 
 

 

 

Gävlekontoret söker en junior biträdande jurist 
 

 

 

Om oss 

 

Advokatfirman Abersten är den marknadsledande advokatfirman i mittsverige. Vi erbjuder våra 

klienter högkvalitativ juridisk rådgivning från våra kontor i Östersund, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle 

och Uppsala. Vid byråns gävlekontor arbetar för närvarande sju advokater och två assistenter. Våra 

ämnesområden är främst tvister, konkursförvaltning, transaktionsrelaterad juridik, entreprenad- och 

fastighetsrätt, bolagsrätt och övrig affärsjuridik. 

 

Till gävlekontoret söker vi nu en junior biträdande jurist som är intresserad av att arbeta brett inom 

byråns olika verksamhetsområden med fokus på konkursförvaltning och tvistlösning. 

 

Rollen 

Som biträdande jurist arbetar du självständigt eller tillsammans med någon av byråns advokater i 

företrädesvis tvister och affärsjuridiska ärenden samt bistår byråns konkursförvaltare i handläggningen 

av konkurser. Arbetsuppgifterna omfattar såväl genomförande av rättsutredningar som avtalsskrivning 

och handläggning av ärenden i domstol som handläggning och praktisk hantering av konkurser. 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som nyligen tagit examen, är i slutfasen av tingstjänstgöring eller har ett par års 

arbetslivserfarenhet. Vi har som målsättning att rekrytera de bästa juristerna i vårt närområde och 

ställer därför höga krav på de som vi anställer. Det förutsätts att du har goda betyg från 

juristutbildningen och att du har förmåga att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. 

 

Som biträdande jurist hos oss har du redan från början en viktig del i våra uppdrag och har löpande 

kontakter med såväl våra klienter som t.ex. konkursgäldenärer, borgenärer, motparter, domstolar och 

andra myndigheter, etc. För att passa för rollen behöver du ha intresse och fallenhet för att ta dig an 

komplicerade och mångfacetterade juridiska frågeställningar, tidvis i ett högt tempo, samt därtill vara 

utåtriktad och förtroendeingivande. 

 

Vad vi kan erbjuda dig 

För rätt sökande erbjuder vi intressanta och utmanande arbetsuppgifter samt goda möjligheter att 

utvecklas till en skicklig advokat. Vi är en arbetsplats med högt i tak och god stämning. Vi sitter i 

moderna lokaler i Gävles bästa läge, alldeles invid Stortorget. 

 

Tjänsten är en heltidstjänst. Tillträde efter överenskommelse. 

 

Gå gärna in vår hemsida www.abersten.com för mer information om vår verksamhet. 

 

Ansökan 

   

Skicka din ansökan senast den 6 maj 2022. Tillträde önskas så snart som möjligt och intervjuer sker 

löpande. Ansökan, CV och betyg skickar du till gavle@abersten.com eller Advokatfirman Abersten, 

Norra Slottsgatan 7, 803 20 Gävle. 
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