
  

 
 
 
 

Merino Advokatbyrå söker biträdande jurister  
 
Om Merino Advokatbyrå  
 
Merino Advokatbyrå är en affärsjuridisk advokatbyrå med spetskompetens inom 
kommersiell tvistelösning och obeståndsrätt. Det innebär att vi arbetar med 
människor som befinner sig i svåra situationer, varvid förmågan att hantera 
människor på rätt sätt är avgörande för hur vi uppfattas som yrkespersoner. Vi har 
en grundad övertygelse om att den avgörande faktorn för goda och sunda affärer 
är att i sitt yrkesutövande främja goda mellanmänskliga relationer mellan olika 
samhällsaktörer. Vi satsar på våra medarbetares personliga och yrkesmässiga 
utveckling för att se till att nästa generations advokater ges förutsättningar att 
bidra till ordning och reda i näringslivet och stabilitet i samhället i stort. 
 
Vilka är ni?  
 
Vi söker dig som arbetat i ca två år på affärsjuridisk advokatbyrå och arbetat med 
hantering av konkurser och rekonstruktioner. Därutöver ser vi gärna att du har 
erfarenhet av arbete i klientärenden samt intresse för att arbeta med kommersiell 
tvistelösning, inom ramen för både klientärenden och konkurser. 
 
Vi söker även dig som arbetat i ca fem år på affärsjuridisk advokatbyrå och arbetat 
med hantering av konkurser och rekonstruktioner. Vi ser gärna att du arbetat i ej 
obetydlig omfattning med kommersiell tvistelösning, antingen inom ramen för 
klientärenden eller konkurser. Erhåller du regelbundet egna 
konkursförvaltarförordnanden är det givetvis meriterande.  
 
Gemensamt för båda tjänsterna  
 
Som biträdande jurist hos oss kommer du huvudsakligen få hjälpa till i våra 
obeståndsärenden och biträda i kommersiella tvister. Du kommer alltid att få 
nödvändig uppbackning och stöd av mer seniora kollegor, samtidigt som det 
kommer ställas krav på dig att agera mer självständigt i takt med ökad senioritet 
och erfarenhet – du måste därför vara beredd att utmana dig själv och vara både 
modig och nyfiken i syfte att bygga dig själv som yrkesperson.  
 
Båda tjänsterna innebär arbete med konkursförvaltning, vilken utgör en 
samhällsnyttig tjänst. Tjänsterna innebär därför ett samhällsansvar som kräver 
både engagemang och empati för andra människor.  Tjänsterna ställer krav på att 
du anstränger dig till det yttersta även när det känns tufft. Vi är av uppfattningen 
att balans mellan yrkeslivet på advokatbyrå och privatlivets olika etapper endast 
kan uppnås om man arbetar smart och lönsamt och därmed kan reducera 
omfattningen arbete utanför ordinarie kontorstid. Tjänsterna kräver därför att 
man ifrågasätter invanda arbetssätt och bidrar med synpunkter för att uppnå 
jämna arbetsflöden för samtliga byråns medarbetare.  
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Du får tillgång till coaching av seniora medarbetare samt får tillgång till resurser 
från byrån i syfte att bygga ditt eget nätverk och med tiden bli en självständig 
advokat och sedermera konkursförvaltare.  
  
Ansökningsprocessen och kontaktuppgifter  
 
Din ansökan ska innehålla ditt CV, personligt brev samt universitetsbetyg och 
eventuellt andra relevanta intyg. Skicka din ansökan till 
leonardo.merino@merino.se. Urval kommer ske löpande, varför du är välkommen 
med din ansökan så snart som möjligt. För mer information om Merino 
Advokatbyrå, gå gärna in på vår hemsida www.merino.se. 
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