Affärsområdeschefer till advokatbyrå!
Vill Du vara med och förändra advokatbranschen på Sveriges modernaste advokatbyrå?
holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ expanderar och vi behöver därför förstärka vår organisation med två
affärsområdeschefer inom fastighet och EU- och konkurrensrätt. Detta är en unik möjlighet för Dig som vill
kombinera den roliga konsultrollen med att vara chef och ledare inom advokatbranschen. Du kommer
dessutom att ges stora möjligheter att själv påverka och utveckla tjänsten.
Du som söker behöver ha arbetat inom rättsområdet under 8 - 10 år och gilla att leda och coacha gruppens
medarbetare. Förutom att Du har goda juridikkunskaper värdesätter vi personlig drivkraft och kreativitet.
Jobbet innebär både att arbeta som konsult med egna ärenden och utveckla affärsområdet tillsammans med
medarbetarna. Vi välkomnar engagerade lagledare med en positiv och professionell inställning.
Vi är en affärsjuridisk byrå med högt uppsatta mål. Genom att driva en jämställd advokatbyrå vill vi förändra
vår bransch. Vår vision är att vara Sveriges attraktivaste och modernaste affärsjuridiska advokatbyrå. Vår
advokatbyrå drivs som ett vanligt företag och på ett för advokatbranschen icke-traditionellt sätt.
Vår framgång beror på en stark och hållbar företagskultur, som präglas av engagemang, hög kompetens och
ett ständigt pågående värdegrundsarbete. Våra värderingar bygger på
tillit, jämställdhet, hög etik, medmänsklighet och respekt. Vi har dessutom kul på jobbet i ett arbetsklimat där
såväl klienter som medarbetare trivs. Vi satsar på hjärtat i vår verksamhet – våra medarbetare - och vi lägger
stor vikt vid ett gott ledarskap. Genom att driva verksamheten på detta sätt, skapar vi ett hållbart företag
med gemenskap och laganda, som premierar kundnytta, stort affärsfokus och hög kvalitet.
Vi söker Dig som delar vår värdegrund och som har ett starkt driv och engagemang i att leverera den bästa
juridiska rådgivningen. Vi erbjuder Dig en modern arbetsplats med bra gemenskap och goda ekonomiska
villkor.
Varmt välkommen med Din ansökan till info@holmgrenhansson.se, senast den 10 oktober 2017.
För eventuella frågor kontakta advokat Carina Holmgren för tjänsten som affärsområdeschef för fastighet
och Anette Hansson Ahl för tjänsten som affärsområdeschef för EU-och konkurrensrätt. För övrig
information besök vår hemsida på www.holmgrenhansson.se.

