Vilka Advokatfirman Steinmann är
Advokatfirman Steinmann är en advokatbyrå med mer än 30 års erfarenhet. Med omfattande
expertis inom fastighetsrätt; hyresrätt, bostadsrätt, arrenderätt, nyttjanderätt, servitut, plan- och
byggrätt och därmed sammanhängande avtalsrätt, skadeståndsrätt och processrätt hjälper vi våra
klienter med juridisk rådgivning vid förvärv, förvaltning, förädling och avyttring av sina fastigheter på
bästa sätt. Vi söker nu två jurister; en junior och en mer senior jurist.

JUNIOR JURIST
Advokatfirman Steinmann söker dig som vill göra karriär inom fastighetsrätt. Som biträdande jurist
kommer du att genomföra utredningar, upprätta dokument, hjälpa kollegor och firmans klienter
såväl i förhandlingar som i domstol. Vi söker dig som drivs av ett personligt ansvarstagande och en
vilja att utvecklas. Du är engagerad och lösningsorienterad och har en trygg, professionell framtoning
som förenas med prestigelöshet, nyfikenhet och mycket god kommunikationsförmåga i såväl tal som
skrift. Du tycker om att arbeta självständigt men även tillsammans med andra och har en positiv
inställning. Vidare arbetar du effektivt, kan ta egna initiativ och följer upp de ärenden som du är
delaktig i.
Vad du tar med dig
•
•

Juristexamen
Tingsmeritering eller motsvarande kvalificerat arbete i minimum ett år

SENIOR JURIST
Advokatfirman Steinmann söker en erfaren fastighetsjurist. Som specialist förväntas du ta med dig
din kunskap inom fastighetsrätt för att skapa skräddarsydda lösningar för våra klienter och leverera
mervärde och resultat. Uppdragen för våra klienter varierar från löpande juridisk rådgivning,
avtalsskrivning, uppsägningar, omförhandlingar till ombudskap i tvistemålsprocesser, hyresnämnd,
förvaltningsdomstol, komplexa förhandlingar samt upplägg av strategi och stöd vid olika
fastighetsprojekt. Ditt arbetssätt präglas av affärsmässighet, dvs du är resultatorienterad,
kvalitetsmedveten, förtroendeingivande och har lätt för att bygga professionella relationer såväl
internt som externt. Du vet hur man förklarar komplex juridik på ett enkelt sätt och är analytisk,
affärsmässig och en god förhandlare.
Vad du tar med dig
•
•
•

Juristexamen
Minst 4 års erfarenhet av fastighetsrätt
Konsulterfarenhet ses som en bonus

Vad vi kan erbjuda
Du kommer att arbeta i ett team av drivna och hjälpsamma jurister i ett företag där du kommer att
ha en direkt inverkan på framgången och framtiden för vår verksamhet och våra klienter.
Du kommer att ingå i en firma som är erkänd för sin spetskompetens inom fastighetsrätt.
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Du kommer att arbeta tillsammans med några av de mest erfarna juristerna inom fastighetsrätt i
komplexa och utmanande ärenden för fastighetsägare och fastighetsförvaltande organisationer.
Du kommer att vara en del av ett starkt team av människor som brinner för vad de gör och ständigt
utmanar sig själva för att utveckla, förbättra och leverera bättre resultat för sina klienter.
Intresserad
Skicka din ansökan till rekrytering@steinmann.se. Intervjuer sker löpande och tillträde sker enligt
överenskommelse.
För frågor om tjänsten maila eller ring Maria Liljeblad på maria.liljeblad@steinmann.se eller
0707678448

