
Paralegal till Fredersen 
Fredersen erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till framför allt stora och medelstora  
transaktionsintensiva bolag. Hos oss arbetar för närvarande 14 jurister och vi söker nu en  
paralegal till vårt kontor i Turning Torso i Malmö. 

Våra medarbetare är specialiserade inom M&A, börs- och aktiemarknadsrätt, fastighets- och  
entreprenadjuridik och kommersiell tvistelösning. I rollen som paralegal hos Fredersen erbjuds  
Du ett varierande arbete i en modern advokatmiljö. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att inhämta  
och strukturera information, organisera material både elektroniskt och i pappersformat, hantera  
administration inför bolagsstämmor, ha kontakter med myndigheter och klienter och utföra enklare  
rättsutredningar. Du kommer även att ansvara för arrangemang av konferenser och ha andra  
servicerelaterade uppgifter.  

Vi tror att Du har ett par års erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete på advokatbyrå, domstol  
eller bolagsjuristavdelning. Har Du en paralegalexamen och/eller erfarenhet av handläggning av  
varumärkesärenden ser vi det som meriterande. Du har mycket god skriftlig kommunikationsförmåga  
och mycket goda kunskaper i svenska och engelska samt Office-paketet. För att lyckas i rollen som  
paralegal bör Du vara strukturerad, noggrann och välorganiserad i Ditt arbete och för att passa in  
i vår verksamhet ska Du vara driven och affärsmässig samtidigt som Du är prestigelös och ödmjuk. 

På Fredersen är vi måna om att bevara vår goda, personliga stämning och starka kollegialitet då vi  
är övertygade om att detta, tillsammans med vår höga grad av specialisering och flexibilitet, bidrar  
till att vi kan ge våra klienter de bästa förutsättningarna för sina affärer.

Skicka Din ansökan med CV och relevanta betyg senast den 28 oktober 2016 till  
christina.rentschler@fredersen.se. Tjänsten, som är en heltidstjänst, ska tillsättas omgående varför  
urval och intervjuer kommer att ske löpande. 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Christina Rentschler på tel 040 – 10 97 95.  
Ytterligare information om byrån hittar du på www.fredersen.se 

Vi undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av  
ytterligare platsannonser. 
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