
SÖK SOM SOMMARNOTARIE 
OCH SKAFFA DIG VÄRDEFULL ERFARENHET.
Vi på Baker McKenzie vet att praktisk utbildning är oumbärlig
för att ta klivet mot att bli en framgångsrik jurist.
Och det krävs mycket mer än vad det svenska juristprogrammet
har att ge. Därför är vi stolta över att varje år kunna erbjuda
ett antal studenter sommarnotarietjänst hos oss, på världens
högst rankade advokatbyrå. 

VÅR SOMMARNOTARIEPRAKTIK
Varje sommar tar vi emot upp till sex studenter som under
6–8 veckor får prova på arbetet som junior biträdande jurist.
Du får arbeta med våra jurister – vilket betyder att du får
tillgång till en oerhörd kompetens. 

Det här ingår i sommarnotariepraktiken:
•  En introduktionsdag tillsammans med övriga sommarnotarier 

samt introduktion i samband med att du påbörjar din 
sommarnotariepraktik.

• Pröva på arbetet inom de flesta av våra kompetensgrupper.
• En värdefull utbildning i ”Presentation skills”.
• Utbildning i ”Writing skills”.
•  Trivselaktiviteter tillsammans med dina nya kollegor såsom 

pub, kubb och ”lubb” (vi löptränar tillsammans varje tisdag) m.m.
• Tillgång till vårt omfattande juridiska bibliotek.
•  Tillgång till all vår samlade kompetens på Baker McKenzies 

Stockholmskontor.

 
Dessutom får du bygga upp ett stort kontaktnät med kunniga och 
verksamma jurister och advokater, som du kan få nytta av när du 
väl är ute i arbetslivet. 

ÄR DET DIG VI LETAR EFTER?
Vi söker efter drivna juriststudenter som känner lite extra för 
affärsjuridik. Du måste ha läst sex terminer för att vara behörig 
till vår sommarpraktik.

SÅ HÄR SÖKER DU
Mejla din ansökan i form av ett personligt brev, CV och betyg,
till career@bakermckenzie.com
Vi vill ha din ansökan senast den sista december.

Vi ser fram emot att lära känna dig!

Baker McKenzie är världens största advokatbyrå. Vi är globala på riktigt och har många mycket stora internationella klienter. Trots det är vårt Stockholmskontor tillräckligt litet för att alla ska känna alla. Baker McKenzie är Sveriges 
mest intressanta arbetsplats för dig som vill jobba med affärsjuridik.

“Det har varit ett par väldigt roliga 
och spännande veckor, där vi har 
fått praktisk erfarenhet av och insyn 
i arbete med affärsjuridik. Framför 
allt har vi fått ett väldigt varmt 
bemötande på byrån då vi alltid 
har haft våra handledare att vända 
oss till.“

Siri Alsmark (Umeå Universitet), Vilhelm Rondahl 
(Lund Universitet) och Julia Fermbäck
(Stockholms Universitet), tidigare sommar notarier.

Baker McKenzies utvecklingsprogram
för nybakade jurister.


