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Familjerättsjurist till Ludvig & Co
Stockholm, Ludvig & Co
OM JOBBET
Vill du vara med och göra skillnad på en av Sveriges största juristbyråer? Då har vi rätt tjänst
för dig. Ludvig & Co (fd. LRF Konsult) erbjuder dig som jurist en bred kundbas, god
kompetensutveckling samt möjligheten till specialisering inom olika rättsområden. Inom bolaget
finns specialister inom juridik, ekonomi, affärsrådgivning, fastighetsförmedling och lön.
Tillsammans kan vi därför alltid hjälpa kunderna ett steg längre. För femte året i rad har vi även
blivit utnämnda till att vara en av Sveriges bästa arbetsgivare – och det tänker vi fortsätta med
Som familjerättsjurist på Ludvig & Co, arbetar du tillsammans med smarta verktyg som Lexly
(tidigare Avtal24), tagit fram och som i grunden revolutionerar juristmarknaden.
Även om du inte bor i Stockholm där vi har vårt huvudkontor, finns det möjlighet att arbeta på
distans på en av våra respektive kontor i landet. Dock vill vi gärna att du ska komma in en
dag/vecka till vårt Stockholmskontor.

DÄRFÖR KOMMER DU TRIVAS HOS OSS
På kontoret i Stockholm blir du en del av ett team på sammanlagt ca 35 medarbetare. Vi ska nu
växla upp, bli fler medarbetare för att kunna förändra juridiken och se till att fler människor får
juridisk hjälp.
Vi värdesätter laganda och driv, men framför allt positiv inställning. Tillsammans arbetar vi med
ett proaktivt och innovativt arbetssätt med stort fokus på engagemang. Som medarbetare är du
unik hos oss och vi hjälper dig att bli bäst på vad du gör. Som team utmanar vi ständigt oss
själva, samtidigt som vi har roligt på jobbet.
För oss är det viktigt att vi alltid är genuina och professionella i våra kundmöten och att det
finns ett stort driv i det vi gör.

OM TJÄNSTEN
Den aktuella tjänsten är huvudsakligen inriktad mot ekonomisk familjerätt där du kommer att
ingå i vår specialistenhet ”Centrala juristenheten”, i Stockholm.
I rollen som familjerättsjurist hos oss tar du ansvar för att kundens juridiska behov tillgodoses.
Du kommer bland annat ansvara för:
• Att följa upp både nya och gamla kunder genom att boka och genomföra rådgivningsmöten
för att se till att kundens behov tillgodoses med rätt sorts avtal
• Att genomföra digitala kundmöten per telefon och/eller videmöten
• Att självständigt upprätta familjerättsliga avtal såsom testamenten, bodelningar och
äktenskapsförord
• Att hjälp oss att utveckla våra digitala tjänster samt förbättra och effektivisera våra
arbetsprocesser
• En egen budget

VARFÖR ARBETA PÅ LUDVIG & CO?
• Ludvig satsar på satsar på digital omställning genom samarbetet med Lexly som är ett ungt
och visionärt företag som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande
• Påverkansmöjligheter i en innovativ organisation
• Du har utrymme för för att utveckla din fulla potential
• Hållbar livstil - Hos Ludvig & Co ska du känna att det finns möjlighet för balans. Att du både
ges mycket ansvar och förtroende men även kan styra din tid och vardag
• Du får de bästa förutsättningarna för att du ska kunna växa i din yrkesroll
• Ludvig & Co är en av Sveriges Bästa Arbetsgivare i Universums årliga mätning. Ludvig & Co
får 2021 placering nummer 20

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2022-08-31
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev
Anställningsform:
Tillsvidare
Lön:
Tjänstens adress:
Warfvinges Väg 32
11251 Stockholm
Kontaktuppgifter:
Peter Paunovic
peter.paunovic@yobber.se
Arbetsgivare:
Ludvig & Co
Warfvinges väg 32
11251 Stockholm
https://ludvig.se/

• Kollektivavtal och bra förmåner

FÖR ATT LYCKAS BEHÖVER DU:
• Ett stort yrkesmässigt engagemang och driv
• Vara affärs- och kundorienterad
• Juristexamen
• Vilja samarbeta och utvecklas
• Kunna uttrycka komplexa saker på ett enkelt och begripligt sätt i såväl tal som skrift mot kund
• Ha ett genuint intresse för försäljning och förståelse för att merförsäljning ofta leder till
nöjdare kunder
• Det är meriterande om du har arbetat med familjerätt tidigare
FÖR ATT TRIVAS HOS OSS BEHÖVER DU VARA:
• En lagspelare
• Kunnig
• Engagerad medarbetare
• Ha förståelse för entreprenörskap
• Resultat- och måldriven
• Självledande
• Säker i dig själv
• Tävlingsinriktad

För att vara med och bygga framtidens rådgivning kring våra nya digitala tjänster ser vi att du
är nyfiken på och vill driva nya lösningar mot kund. Du behöver tycka om att möta människor i
olika livssituationer och att arbeta i ett engagerat team med högt tempo och höga krav. Du
behöver även vara utåtriktad, förtroendeingivande och ha förmågan att skapa goda relationer.
Vi hoppas att du sporras av att kunna påverka och driva förändringar när vi bygger en unik
specialistenhet i framkant!

Låter det här som du?
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma
att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta Chef för
Centrala juristenheten Nina Berggren, tel. 079 060 58 75 eller nina.berggren@ludvig.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber vänligen men bestämt att bli uppringda av rekryterings- och bemanningsföretag
för denna tjänst. Alla ansökningar skickas in via Yobber.

Annonsens URL
https://job.yobber.se/Ad/4762

