
Fredersen erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning till framför allt stora och 
medelstora transaktionsintensiva bolag. Vi är idag 15 medarbetare på advokatbyrån och 
söker nu en assistent/receptionist till vårt kontor i Turning Torso i Malmö. 
 
Assistent/Receptionist 
 
Vi söker dig som har jobbat som receptionist tidigare och brinner för att ge god service, möta 
människor och har ett helhetsperspektiv i din yrkesroll. Du kan prioritera och organisera, har 
förmågan att se förbättringsmöjligheter och var din service behövs bäst. Vi förutsätter att du 
har erfarenhet från liknande verksamhet med goda referenser, att du uttrycker dig väl på 
svenska och engelska i både tal och skrift samt att din datorvana är god.  
 
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att utgöras av sedvanlig kontorsservice så som 
inventering och beställning av kontors- och förbrukningsmaterial, ansvar för att 
kopieringsmaskiner och skrivare fungerar och hantering av inkommande och utgående post 
samt att du bemannar vår reception och telefonväxel. Då vi har många externa besökare är 
det viktigt att våra lokaler är representativa och det är även din uppgift att dagligen hålla 
ordning i allmänna utrymmen.  
 
För att passa in i vår verksamhet ska Du vara driven och strukturerad samtidigt som Du är 
prestigelös och ödmjuk. Vi är 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. Du kommer att vara vårt ansikte utåt och vara en viktig del av Fredersens 
verksamhet. 
 
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  
 
Skicka Din ansökan med CV och relevanta betyg senast den 21 april 2017 till  
christina.rentschler@fredersen.se 
 
Tjänsten, som är en heltidstjänst, ska tillsättas omgående varför urval och intervjuer kommer 
att ske löpande. 
 
 


