
 

 

 

 

 

LUTERKORT SÖKER MEDARBETARE TILL VÅRT KONTOR I MALMÖ 

Drivs du av tanken på att stå upp för människor i livets alla skeden? Är du intresserad av att vara del 

av en advokatbyrå som värnar advokatyrkets kärnvärden och att tillsammans med oss utvecklas till en 

skicklig advokat som gör skillnad för våra klienter? Välkommen med din ansökan till Luterkort!  

 

OM LUTERKORT 

Luterkort Advokatbyrå är en advokatbyrå i klassisk bemärkelse men i en modern tappning. Byrån har 

en lång tradition av att tillhandahålla tjänster till såväl företag som privatpersoner. Att verksamheten 

spänner över många rättsområden gör arbetet stimulerande och ger unga jurister möjligheter att prova 

på flera områden innan en eventuell kommande specialisering. Vår företagskultur präglas av samarbete 

och viljan att hjälpas åt med att utveckla såväl byråns anställda som verksamheten i dess helhet.   

VEM VI SÖKER 

Vi söker dig med ett eller ett par års erfarenhet av arbete på advokatbyrå alternativt tingsmeritering via 

domstol. För att trivas hos oss bör du ha ett brett intresse för juridik, vara prestigelös och beredd att 

självständigt ta dig an uppdrag av olika slag. Du är intresserad av advokatyrket och att på sikt få 

utvecklas med och i vår verksamhet. Ett särskilt intresse för civilrätt är meriterande.  

VAD VI ERBJUDER 

Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete och nära kontakt med såväl kollegor som våra 

klienter. Hos Luterkort får du möjligheten att prova på advokatrollen i både större och mindre uppdrag 

och inom olika rättsområden. Genom vägledning och utbildning kommer du erbjudas möjligheten att 

bli en del av vårt framtida lag och att utvecklas till en skicklig advokat.  

ANSÖKAN 

Din ansökan är du välkommen att skicka per e-post i form av CV och presentation/personligt brev till 

marcus.larsson@luterkort.se. Startdatum för anställningen är preliminärt september månad 2021. 

Intervjuer sker löpande men vi ser gärna att din ansökan är oss tillhanda senast den 7 juni 2021.  
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