
KOMPASS	ADVOKAT	SÖKER	PARALEGAL		
	
Kompass Advokat är en nischad expertbyrå inom försäkringsrätt och finansiell reglering 
samt dataskydd och personuppgifter. Vi arbetar även med marknadsföringsrätt samt avtals- 
och bolagsrätt. Förutom att flera av våra kompetenser är ovanliga på marknaden särskiljer vi 
oss genom vårt förhållningssätt till våra klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa 
affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft. Vi jobbar som bäst när alla trivs 
och därför präglas vår verksamhet av delaktighet, respekt och ett hållbart arbetssätt. Vi 
arbetar i vackra och rymliga lokaler i Gamla stan. 
 
Vi behöver nu förstärkning i form av en paralegal på deltid med start i december/januari. 
 
För rollen som paralegal söker vi en ambitiös och positiv juriststudent som är intresserad av 
våra fokusområden inom juridiken. Som paralegal kommer du att ha fokus på administrativa 
uppgifter men även få pröva praktiskt juridiskt arbete i form av exempelvis enklare 
rättsutredningar och annat stöd till våra jurister och advokater i deras arbete. Du kommer 
även att planera och stötta vid våra events och AW:s. Vi tar gärna emot en ansökan från dig 
som läst cirka fem-sex terminer på juristprogrammet. Tjänsten passar även utmärkt att 
kombinera med uppsatsskrivning. Du bör vara beredd att ta dig an arbetsuppgifter av 
varierande slag och svårighetsgrad. 
 
Vi söker dig som är pålitlig, noggrann, engagerad och driven samt har ett genuint intresse för 
juridiken.  
 
Vi erbjuder en arbetsplats med namnkunniga klienter, hög kompetens inom våra 
fokusområden och korta beslutsvägar. Vår kultur präglas av stort inflytande för alla 
medarbetare och stolthet över vad vi åstadkommer som jurister och företag. Hos oss får du 
möjlighet till en inblick i arbetet på en advokatbyrå och relevant arbetslivserfarenhet samt en 
chans till både personlig utveckling och utökade juridiska kunskaper. Vi har ett aktivt socialt 
engagemang och skänker 10% av vårt överskott till olika ideella organisationer. 
 
Tjänsten som paralegal utgör en deltids/halvtidsanställning om sex månader med möjlighet 
till förlängning efter sommaren. Vi är flexibla med fördelningen av timmarna så att det ska 
passa dina studier. Om du tror att du är rätt person är du välkommen att skicka in en 
ansökan med CV, personligt brev, betygsutdrag samt annan relevant dokumentation till 
Josefine Syrén på josefine.syren@kompassadvokat.se senast den 10 december 2019. 
Välkommen också att höra av dig om du har frågor om tjänsten. Vi behandlar ansökningar 
löpande och vi tar därför gärna emot din ansökan så tidigt som möjligt. 
 
 


