
Norelid Advokatbyrå – den mindre byrån med den stora byråns 

spännande uppdrag och klienter 

Vi är en mindre affärsjuridisk advokatbyrå med 8 anställda med särskild expertis inom 

områdena Försäkringsrätt, Corporate & Commercial, GDPR & Dataskydd samt 

Tvistelösning. Vi har ett starkt kommersiellt fokus i våra klientärenden och brinner för att 

etablera långsiktiga samarbeten med våra klienter och samarbetspartners. Vi rankas idag 

som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom våra specialistområden av flera 

internationella rankinginstitut. Byråns jurister företräder såväl multinationella som större 

nationella företag men även mindre lokala företag. 

Nu söker vi ytterligare medarbetare till vårt team. Vi söker dels en välmeriterad jurist med 

inriktning mot försäkringsrätt och/eller affärsjuridiska tvister, dels någon med särskilt intresse 
för Cyber risk/ persondataskydd/ informationssäkerhet, som önskar arbeta i teamet för vår 

Cyber Incident Desk. Du som söker till oss bör ha åtminstone 2-3 års erfarenhet från arbete 
på annan affärsjuridisk advokatbyrå och/eller bolag. Är du dessutom advokat är det 

meriterande. Du behärskar det engelska språket mycket väl i såväl tal som skrift. 

Hos oss erbjuds du att snabbt bli en del av ett mindre, prestigelöst och familjärt team där vi 

alla hjälps åt för att alltid leverera topp-kvalitet och service. Vardagen genomsyras av 

entreprenöranda, samarbete och spännande uppdrag för såväl våra svenska som utländska 

klienter. Du kommer snabbt att utvecklas och få ta ansvar under projektledning. 

Gå in på www.norelidlaw.com och läs mer om oss och vår verksamhet. Har du frågor är du 

varmt välkommen att kontakta Susanna Norelid på tfn. 0733-744052 eller via email: 

susanna.norelid@norelidlaw.com. 

Skicka din ansökan (CV, personligt brev, examensbevis samt relevanta betyg och intyg) per 

e-post till emelie.forselius@norelidlaw.com.  Tillträde snarast möjligt. Vi kallar löpande till 
intervju varför vi rekommenderar att du inte dröjer med din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan! 
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