
WETTERBERG Advokatbyrå söker studenter för 
uppsatspraktik under hösten 2019 
 
www.wetterberg-advokat.se  
 
WETTERBERG är inriktade på affärsjuridik med specialisering inom GDPR, 
immaterialrätt, it- rätt, marknadsrätt, yttrandefrihet samt processer inom dessa 
rättsområden. Under hösten 2019 erbjuder vi en student möjligheten att kombinera 
sitt examensarbete eller uppsatsskrivande med praktik hos oss under åtta (8) veckor 
på heltid. Praktiken påbörjas måndagen den 2 september och avslutas fredagen den 
25 oktober.  
 
Arbetsuppgifterna innefattar att göra rättsutredningar, analysera rättsliga 
frågeställningar och att upprätta avtalsutkast. Vidare har du en egen fadder som 
fungerar som stöd både vad gäller arbetet och det sociala. 
 

Vi söker dig som: 
 

• Har stort intresse och engagemang för affärsjuridik; 

• Är nyfiken och vill lära av kollegor och utvecklas, samtidigt som det är viktigt för 

dig att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper; 

• Är målinriktad och alltid siktar på att leverera resultat av högsta kvalitet; 

• Känner stort ansvar och har en hög initiativförmåga; 

• Trivs att arbeta såväl självständigt som i team; 

• Befinner dig i slutskedet av dina studier på juristprogrammet; 

• Har mycket goda akademiska studieresultat; 

• Obehindrat talar och skriver svenska och engelska. 

 
Vi kan erbjuda dig en inspirerande och utmanade praktik hos WETTERBERG med 
värdefulla erfarenheter och kontakter för en framtid inom affärsjuridik.  
 
För rätt individ finns det goda möjligheter att vara med i en framtida spännande resa 
i en firma med konkurrenskraftiga villkor. WETTERBERG är medlemmar i Svenskt 
Näringsliv och tillämpar kollektivavtal (Akademikerförbundet) och anställda erhåller 
tjänstepension (ITP 1), träningskort samt flexibla arbetstider. Vi är medlemmar i 
Advokatvännerna med tillgång till SCCL.s seminarier  
 
WETTERBERG sitter i en trevlig nyrenoverad lokal på Villagatan 19 i Stockholm. 
 
Ansökan 
 
Maila din ansökan till: dag@wetterbergadvokat.se senast fredagen den 7 juni 
2019 genom att bifoga CV, personligt brev, betyg (gymnasie- och 
universitetsbetyg) samt eventuella arbetsintyg. Besked lämnas under senare 
delen av juni.  


