Norelid Advokatbyrå – Vi söker en cyber- och dataskyddsintresserad teammedlem
Vill du ta ett nästa spännande steg i din juristkarriär tillsammans med oss? Vi söker dig som har ett intresse för bl.a.
IT-rätt, Cybersäkerhet och dataskyddsrättsliga frågor.
Vilka är vi?
Norelid Advokatbyrå är en affärsjuridisk byrå med särskilt fokus inom Kommersiell Avtalsrätt,
Försäkringsrätt, GDPR & Dataskydd samt Tvistelösning. Vi rankas idag som en av Sveriges främsta
advokatbyråer inom flera av våra specialistområden.
Vi strävar alltid efter att erbjuda bästa kvalité, tillgänglighet och service. Vi drivs av en stark laganda och
arbetar prestigelöst både inom byrån och tillsammans med våra klienter och samarbetspartners. Vår ambition
är att erbjuda alla medarbetare bästa möjliga förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Engagemang,
kvalitet, resultat, arbetsglädje och delaktighet är grundläggande principer för vår verksamhet.
Om rollen
Vi satsar stort på ett av byråns kärnområden, GDPR och Dataskydd, och söker därför ytterligare en
biträdande jurist till verksamhetsområdet. Inom ramen för verksamhetsområdet har byråns specialister
etablerat en Cyber Desk med fokus på vad vi kallar GDPR Proaktive och GDPR Incident (se vidare på
vår hemsida). Vår Cyber Desk står redo att agera s.k. Incident Managers och hantera akuta incidenter för
våra klienters räkning när sådana uppkommer samtidigt som vi genom vår Cyber Desk även erbjuder våra
klienter råd och stöd i det löpande och förebyggande dataskyddsarbetet.
Som en del av vårt team kommer du att få hantera de frågor och utmaningar som våra klienter möter inom
dessa områden. Du kommer att vara en del av teamet som hanterar Cyber Incident där du arbetar i nära
samarbete med såväl experter på byrån som externa konsulter inom IT och krishantering.
Din Profil
Vi söker dig som efter juristexamen och har minst 2–4 års praktisk erfarenhet av kvalificerat juridiskt
arbete från advokatbyrå, bolag eller från offentlig sektor med inriktning mot personuppgifts- och
dataskyddsfrågor eller cybersäkerhetsfrågor och som vill arbeta med ett ungt, professionellt
framåtblickande team.
Vår erfarenhet är att det är viktigt att ha ett genuint intresse för affärer, en god samarbetsförmåga och hög
servicekänsla för att trivas hos oss. Då vi arbetar tillsammans med våra klienter och samarbetspartners
runtom i världen är det viktigt att du, utöver svenska, också har en mycket god förmåga att uttrycka dig på
engelska i tal och skrift. Det är vidare meriterande om du har tidigare erfarenhet av:
-

strukturerat IT-säkerhetsarbete,
att ha hanterat personuppgiftsincidenter,
att ha varit dataskyddsombud, eller
att planera och hålla utbildningar och seminarier inom GDPR, dataskydd eller cybersäkerhet.

Tillträde snarast möjligt. Vi kallar till intervju löpande vilket är varför vi rekommenderar att du inte dröjer
med din ansökan.
Skicka in din ansökan (personligt brev, CV, betyg och ev. andra relevanta handlingar du önskar åberopa)
per e-post till emelie.forselius@norelidlaw.com.
Gå in på www.norelidlaw.com och läs mer om oss och vår verksamhet. Har du några frågor om tjänsten är du
varmt välkommen att kontakta Susanna Norelid på telefonnummer: 0733-74 40 52 eller via e-post:
susanna.norelid@norelidlaw.com.

