LÄR KÄNNA
JUREK JURIDIK
Vi är Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Så här kan vi hjälpa dig

Sedan 2006 har Jurek varit en specialiserad och nischad aktör inom juridik. Med
10 års erfarenhet av rekryterings- och
bemanningstjänster inom juridik så är vi
ett av Sveriges ledande bolag och
tillsätter jurister till såväl byråer som
bolag. Bland våra samarbetspartners
finner du flertalet av Sveriges ledande
arbetsplatser för jurister.

Som arbetsgivare hjälper vi dig med en
unik matchning. Genom ett nära
samarbete med dig som kund samt med
våra kandidater är vi den kompletta
partnern inom juridisk kompetensförsörjning. Om du som kund vill ha tillgång
till ett av Sveriges ledande nätverk inom
juristsektorn önskar vi dig varmt
välkommen till oss.

VILKA ÄR VI?

Helena Woodcook

helena.woodcook@jurek.se
+46 (0)733 10 95 85

Helena har en jur. kand. från Stockholms universitet och arbetar idag
som Senior Rekryteringskonsult på Jurek där hon också är Business
Manager för Jurek Juridik. Under 20 års tid har Helena arbetat som
jurist vid domstol, advokatbyrå och inom industrin. De senaste sju
åren arbetade hon som chefsjurist med uppdrag i ledningsgrupp och
styrelser. Helena har inte bara erfarenhet av olika roller och funktioner som juristen kan ha utan även av egen rekrytering och hur
central matchningen mellan kandidat och behov är.

- Erfarenhet som jurist och chef
- Byggt upp juristavdelning i Sverige och utlandet
- Känner väl till förväntningar på chefsjurist, bolagsjurist,
organisationsjurist eller advokat
- Erfarenhet från rekrytering av chefsjurister
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Ulriikka har en jur. kand. från Stockholms Universitet och de
senaste tio åren har hon arbetat som Senior Rekryteringskonsult
med rekrytering, coachning och outplacement av jurister. Med
drygt 20 års erfarenhet av arbete i specialistroller och chefsbefattningar inom näringslivet besitter hon en mycket god förståelse för
olika uppdragsgivares behov och verksamhet.

Ulriikka Uittomäki
ulriikka@jurek.se
+46 (0)766 33 14 40

- Erfarenhet från internationell headhunting
- Lång erfarenhet från rekryteringsbranschen
- Ledarskapserfarenhet från näringslivet

Anousheh har en jur. kand från Uppsala Universitet och arbetar
som rekryteringskonsult vid Jurek. Anousheh har erfarenhet av att
ha arbetat som jurist både i offentlig och privat sektor och har bland
annat specialiserat sig inom både förvaltningsrätt och kommunalrätt
men inriktning mot tillsynsfrågor. Utöver detta har Anousheh även
arbetat som Compliance Officer inom fintech-branschen och har
erfarenhet av det juridiska arbetet bakom startups.

- Erfarenhet som jurist inom offentlig och privat sektor
- Erfarenhet som Compliance Officer
- Rekryterat jurister och Compliance Officers inom flertalet olika
nivåer och branscher

Anousheh Abuhamzeh

anousheh.abuhamzeh@jurek.se
+46 (0)766 33 14 40

Åsa har en jur.kand. från Göteborgs Universitet och arbetar idag
som rekryteringskonsult på Jurek i Göteborg. Åsa är tingsmeriterad
och de senaste tio åren har hon arbetat som biträdande jurist på
affärsjuridisk byrå samt som bolagsjurist. Eftersom Åsa har arbetat
som jurist inom flera olika verksamheter vet hon vad som krävs och
förväntas av jurister inom flera olika roller.

Åsa Dahlberg

asa.dahlberg@jurek.se
+46 (0)31 712 83 49

- Erfarenhet som jurist inom offentlig och privat sektor
- Arbetat som jurist både på advokatbyrå och inom industrin
- Rekryterat jurister på olika nivåer och inom olika branscher

Agnes tillhör Jureks Talent Management team och arbetar idag som
researcher, med fokus på juristroller. Hon förser
rekryteringsprocessen med ett kandidatflöde och kartlägger
kandidatmarknaden. Hon träffar även kandidater förutsättningslöst
och bibehåller Jureks levande nätverk. Agnes har en juristexamen
från Lunds universitet, är tingsmeriterad och har tidigare arbetat
på en affärsjuridisk advokatbyrå samt som rekryteringskonsult på
Jurek.

- Erfarenhet som jurist inom offentlig och privat sektor
- Rekryterat och searchat jurister på olika nivåer och inom olika
branscher

Agnes Smedberg

agnes.smedberg@jurek.se
+46 (0)702 91 70 46
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