
Börja din karriär 
på världens  
högst rankade  
advokatbyrå.



Stora, välkända klienter. Fokus på innovation. 
Utmanande arbete. Och det allra viktigaste: 
vi ser till att du som medarbetare känner dig 
högt rankad på din arbetsplats. 

* Källor: Chambers Global, Acritas Index, Thomson Reuters. 

Att knacka på vår dörr på Vasagatan 7 i 
Stockholm är som att stå på tröskeln till 
alla 77 Baker McKenzie-kontor i alla 47 länder 
sam tidigt. Tillsammans gör vi flest cross 
border-affärer i världen. För sjätte året i rad.

#1
#1

#1

Lawyer Rankings

Law Firm Brand

Cross-border deals

Jobba utomlands.

Från Vasagatan 7, 
våning 8.

Hur är det möjligt?

Därför att vi inte är ett nätverk av olika byråer, 
utan ett globalt nystan av lokal kompetens. 
ETT företag som alltid tänker och agerar som 
en enhet. ETT företag med gemensamma 
vär deringar, rutiner och processer – obegränsade 
av språk, kultur och juridik. 

Hela Baker McKenzies kultur bygger på att även 
den mest begåvade behöver hjälp ibland. Vi ser 
det som att byrån består av 12 999 jobbcoacher 
och du. Enda frågan är om du hinner bli coachad 
av alla. 

Välkommen att lära känna oss!

Baker McKenzie är världens högst rankade advokatbyrå* – och en av världens ledande full servicebyråer 
inom affärsjuridik. Många av världens och Sveriges mest kända klienter anlitar oss för vår tunga kompetens 
inom Mergers & Acquisitions, Banking & Finance, Capital Markets och Dispute Resolution. Byrån grundades 
i Chicago 1949 och har i dag fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. Här i Sverige är vi ett team 
med 80 med arbetare, med den internationella byråns alla fördelar.
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Lika sömlöst som vårt sätt att göra affärer på, 
är vårt sätt att samarbeta i team. Det är lika 
lätt att lyfta på luren till kollegan på andra 
sidan jordklotet som att gå in i rummet bredvid. 
Det gör oss till ett givet val för klienter som 
vill erövra världen – inte minst svenska startups.

Hos oss får du hjälp att utvecklas till något 
mer än bara en jurist: en global specialist som 
kan röra sig i alla sammanhang, obegränsad 
av språk och kultur. Faktum är att du sam- 
arbetar med dina utländska kollegor praktiskt 
taget varje dag. En vanlig arbetsvecka består 
ofta av 40 % globala uppdrag och 60 % svenska, 
eller tvärtom – samtidigt som du får 100 % stöd. 

47 olika länder, 
men inte en enda gräns.

Ett sjumilakliv redan 
i början på din karriär. 

Att jobba tätt ihop med specialister i andra 
länder och kulturer är dessutom väldigt givande. 
Mångfald är en stor del av vårt DNA. Målet är 
att vara ett givet val även när världens bästa 
jurister väljer arbetsplats.

Precis som alla nyanställda är du med i 
The Bakery, vårt utvecklingsprogram som 
du kan läsa mer om på nästa uppslag. 

Välkommen till oss om du vill jobba  
över gränserna varje dag. 
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PRESENTATION 
SKILLS TRAINING
Vi coachar dig tills
talking English feels
lika naturligt som
talking Swedish.

MID-LEVEL ASSOCIATE COURSE
Du kommer att utvecklas till en viktig affärs-
partner, som tillsammans med dina kollegor 
möjliggör tillväxt och framgång för dina klienter. 

NEW JOINER COURSE
Du får stöd under vägen mot att bli en framgångsrik affärsjurist.
Första steget är två introduktionsdagar utomlands. 

JUNIOR ASSOCIATE COURSE
Ännu en utbildning utomlands,
tillsammans med kollegor från
andra Baker McKenzie-kontor. 

LEARNING BY DOING
Du jobbar nära en delägare, ihop med
ett team, och samarbetar med utländska
kollegor praktiskt taget varje dag. 

SALES TRAINING
Lär dig att sälja både dig själv och 
byråns tjänster. Men också hur du 
bäst utnyttjar ditt nätverk. 

SENIOR ASSOCIATE
BUSINESS DEVELOPMENT
PROGRAM
Bli expert på kvalificerad
försäljning tillsammans
med kollegor från andra
Baker McKenzie-kontor. SENIOR ASSOCIATE COURSE

Fortsätt din utveckling och
gå ännu djupare inom ditt
specialistområde. 

LEADERSHIP TRAINING
Utveckla ditt personliga ledarskap
till vad som krävs för att bli svensk
och global partner. 

LOCAL PARTNER DEVELOPMENT CENTRE
Fördjupa och utveckla dina delägarkvaliteter 
tillsammans med kollegor från andra
Baker McKenzie-kontor. 

LEADERSHIP PROGRAM
Färdigutvecklad?
Nej, något sådant finns inte, anser vi.
Därför erbjuder vi dig att kontinuerligt 
fortsätta utöka din kunskap. 

Du har visat goda ledar-
egenskaper och att du kan
bära Baker McKenzies kultur.
Förresten: vårt mål är att ha
lika många kvinnor som män
på partnernivå.

PROJECT LEADER COURSE
Vi coachar dig till att bli en effektiv 
projektledare. Givetvis får du även 
utbildningar inom ditt specialistområde.

ADVOCATE COURSE 1-3
Kurserna som krävs 
för att du ska få ta 
advokatexamen. 

Internationell partner.
Du har blivit en ledare
och är en mycket viktig
stöttepelare för Baker 
McKenzies utveckling.

SENIOR ASSOCIATE
DEVELOPMENT PROGRAM
Vi hjälper dig att fullfölja din utvecklings-
kurva ända till toppen av världens högst
rankade advokatbyrå. 

SECONDMENT
Secondment hos en klient eller placering på 
ett annat kontor? Oavsett vad du väljer är det 
en fantastisk hävstång för din kunskap och 
ditt nätverk. 

MENTOR PROGRAM
Nätverkande,
inspiration och
erfarenhetsutbyte
på allra högsta
nivå.

MID-LEVEL ASSOCIATE

SENIOR ASSOCIATE

LOCAL PARTNER

JUNIOR ASSOCIATE

PRINCIPAL

Vårt utvecklingsprogram 
för nybakade jurister.
Vi förväntar oss inte att du är en fullfjädrad, 
perfekt jurist från första dagen. Därför får du 
gå vårt utvecklingsprogram ”The Bakery”, 
där vi steg för steg coachar dig till att bli en 
framgångsrik affärsjurist – både på svenska 
och på engelska.

Best of The Bakery:

• Programmet kan ses som en 
praktisk påbyggnadsutbildning 
till juristutbild ningen.

• Det finns alltid en tydlig agenda och 
plan för hur du tar dig vidare till nästa 
steg i din karriär (från Junior Associate 
till Mid-Level Associate, Senior Associate, 
Local Partner och Principal).

• Highlights: M&A Academy och 
Private Equity University.

• Utbildningen sker internationellt 
tillsammans med andra Baker McKenzie- 
kontor i världen.

• Ambitionen är att du under dina första 
två år på byrån får göra två veckors 
ATP (Associate Training Program) på 
ett annat Baker McKenzie-kontor i 
Europa. Stannar du och växer med oss 
kan du sedan erbjudas längre ATP 
– kanske på en annan kontinent.

• Du får språkcoachning tills din engelska 
verkligen sitter.

• Och eftersom vi tycker att alla ska 
utvecklas hela tiden, fort sätter vi att 
stödja din personliga utveckling och ditt 
ledarskap oavsett vilket steg i karriären 
du befinner dig i.
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Första veckan som anställd…
Din utveckling börjar så fort du kliver över 
tröskeln hos oss. Du blir direkt del av ett team 
och får träffa klienter tidigt. Första uppdragen 
i ditt liv kan komma från stora och välkända 
internationella aktörer, eller spännande lokala 
entreprenörföretag.

Och precis som alla nyanställda får du gå 
The Bakery, vårt utvecklingsprogram där 
vi coachar dig till att bli en internationell 
specialist – obegränsad av språk, kultur 
och juridik.

Första månaden…
På vår ”New Joiners Course” tillbringar du två 
intensiva och inspirerande dagar utomlands, 
tillsammans med nyanställda från andra länder. 

När du funnit dig till rätta fortsätter din utveck-
ling genom ”learning by doing”. Du jobbar nära 
en delägare, ihop med ett team, och samarbetar 
med utländska kollegor praktiskt taget varje 
dag. Att jobba globalt blir vardag för dig.

Första året…
Eftersom vi är en fullservicebyrå får du möjlig- 
het att prova på flera olika rättsområden. 
Och tack vare intensiv coachning och kurser 
som till exempel ”Presentation Skills Training” 
kommer du att bli en lika duktig jurist på 
engelska som på svenska – fri från språkliga 
och kulturella begränsningar. 

På ”Junior Associate Course” fördjupar du dina 
juristkunskaper, tillsammans med kollegor 
från andra Baker McKenzie-kontor. Du börjar 
bygga upp ett stort personligt nätverk som 
blir värdefullt under resten av din karriär. 

Samtidigt som du studerar…
Vi vet att praktisk utbildning är viktigt. 
Därför är vi stolta över att varje år kunna 
erbjuda ett antal studenter jobb hos oss.

Varje sommar tar vi emot sommarnotarier. 
Under terminerna kan vi också erbjuda tio 
veckors uppsatspraktik – till och med i sam- 
arbete med en av våra klienter. Sök efter 
@bakermckenziestockholmkarriar på 
Facebook och läs mer!

Vad händer när 
du börjar hos oss?

– Anna, Senior Associate

”Det är väldigt kul att känna att 
man blir en bättre och bättre 
jurist för varje år som går. Hos 
Baker McKenzie kan man nästan 
få obegränsat med resurser att 
vidareutvecklas och bli duktig.”
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Vi är väldigt stolta över att många av världens 
mest begåvade och engagerade affärsjurister 
väljer att arbeta hos oss. Människor som varje 
dag utvecklar sin kompetens – och därmed sin 
förmåga att påverka världen.

Den som har stor påverkan har även stort ansvar, 
anser vi. Därför är det en självklarhet att använda 
våra samlade juridiska kunskaper och kontakter 
för hållbarhetsarbete. Dessa tre områden är idag 
en integrerad del av vår verksamhet:

1.  Pro bono-arbete för global rättvisa 
Vi arbetar bland annat för Solvatten (en svensk 
uppfinning som renar vatten med hjälp av 
solenergi), Raoul Wallenberg Academy,  
Riksidrottsförbundet och stiftelsen Friends. 

2.   Mångfald och jämställdhet 
Som global byrå vet vi hur viktigt det är att 
människor med olika kulturer, bakgrund och 
synvinklar arbetar ihop. Hos oss ska alla kunna 
göra karriär – oavsett kön eller bakgrund. 

3.  Hållbarhet och miljö 
Det inkluderar att vi vill vara en arbetsplats 
där medarbetarna mår bra. Därför jobbar vi 
aktivt med hälsa och trivsel (vilket till exempel

 gett oss en hedrande andra plats i Healthy  
 Business Awards 2016). Och givetvis är vi 
 miljöcertifierade.

Lika viktigt som vårt arbete med laget är lag-
arbetet. Eller ”Culture of Friendship”, som vi 
kallar det. Vi ska ha roligt när vi jobbar. Därför 
arbetar vår trivselgrupp aktivt med att skapa 
en vänlig och trevlig stämning inom byrån, till 
exempel genom gemensam träning och regel-
bundna frukostar tillsammans. 

Sök efter @bakermckenziestockholmkarriar på 
Facebook, så hittar du korta intervjuer med några 
medarbetare som hunnit olika långt i karriären 
hos oss. För ingen kan berätta mer om hur det 
verkligen är att jobba på Baker McKenzie än de 
som faktiskt gör det varje dag! 

Din arbetstid är så värdefull 
att vi ibland ger bort den gratis. 

Möt våra 
medarbetare!

”Möjligheten att få jobba i team och lösa 
problem med kollegor från hela världen är 
väldigt utvecklande och roligt. Det som du 
läser och ser på nyheterna på kvällen kan 
vara precis det du har jobbat med under 
dagen. Det är förstås väldigt spännande 
och utvecklande.”
Olof, Senior Associate
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När får vi lära känna dig?
Vi är alltid nyfikna på nya juristtalanger. Därför 
vill vi gärna träffa studenter som du och berätta 
mer om vår byrå, till exempel om dina framtida 
kollegor, som sitter i Chicago, Johannesburg och 
Guadalajara. Och att det globala samarbetet 
med dem blir vardag för dig.

Möt oss på arbetsmarknadsdagar eller på 
de aktiviteter vi arrangerar. Bland annat 
brukar vi bjuda in studenter till olika event 
och temamingel på vårt Stockholmskontor. 

Anmäl dig till våra studentutskick (maila till 
career@bakermckenzie.com) eller håll 
utkik på Facebook och på vår hemsida så 
att du inte missar något av våra evenemang. 
Där får du också veta mer om vilka praktik- 
möjligheter och internships vi erbjuder 
studenter. Du kan också följa vår vardag på 
Instagram: @BakerMcKenzieStockholm.

Kontakt
Baker McKenzie 
Vasagatan 7, våning 8

Box 180 
Stockholm 101 23

Tel: 08 566 177 00

www.bakermckenzie.com

Clara Larsson
Human Resources Coordinator
clara.larsson@bakermckenzie.com

Caroline Falconer
Human Resources Manager
caroline.falconer@bakermckenzie.com


