JUREK LAW
Sedan 2006 har Jurek varit en specialiserad och nischad
aktör inom juridik. Med mer än 10 års erfarenhet av rekryterings- och interimstjänster inom juridik är vi ett av Sveriges
ledande bolag i branschen. Alla våra rekryteringskonsulter
är utbildade jurister och har själva egen erfarenhet från en
rad olika juristroller, såsom Chefsjurist, Bolagsjurist, Compliance officer, Biträdande jurist på advokatbyrå, Tingsnotarietjänstgöring och som Jurist i kommunal verksamhet.
Genom detta har vi en unik plattform för att identifiera och
tillgodose både våra kunder och kandidaters önskemål och
behov! Vår inställning till varje rekryteringsuppdrag är att
det är matchningen mellan arbetsgivaren och kandidaten
som är central. Formella meriter och kunskap är en förutsättning men det måste också vara en matchning i förväntningar, företagskultur och personlighet. Vår målsättning
med varje rekrytering är inte bara att hitta en jurist som
klarar av att utföra arbetsuppgifterna utan också en medarbetare som trivs och utvecklas i sin position!
VANLIGA TJÄNSTER VI REKRYTERAR TILL ÄR jurister och delägare till
advokatbyrå, bolagsjurist, chefsjurist, skattejurist, arbetsrättsjurist/förhandlare och
Compliance Officer.
VI ERBJUDER fullservice av hela rekryteringsprocessen och löser våra kunders
samtliga behov inom juristsegmentet, vare sig det rör sig om en nyrekrytering,
ersättningsrekrytering eller ett tillfälligt behov. Vi hjälper också till med
personlighets- och färdighetstester, samt bakgrundskontroller i förekommande fall.

292
JURISTER HAR REKRYTERATS OCH
BEMANNATS AV JUREK LAW 2018

10
JURISTER ARBETAR INTERNT
HOS JUREK MED ATT MATCHA
KANDIDATER MED UPPDRAG

URVAL AV KUNDER VI HJÄLPT:
Midroc, Caverion, Aberdeen, Sandart &
Partner, Securitas, Sveriges Ingenjörer,
Svensk Handel, Industriarbetsgivarna,
Nordea, Sveriges Byggindustrier, Ikano
Bostad, Causey & Westling,
Frank Advokatbyrå, Lindskog
Malmström, Länsförsäkringar,
Avanade, Tradedoubler,
Monyx, Santander Consumer
Bank, Mäklarsamfundet, Amex, IF
Skadeförsäkring, Alfa Laval, Elektrolux,
Discovery, Bisnode, Göteborg Energi.

VI ARBETAR STÄNDIGT med att intervjua förutsättningslöst och hålla
kontakten med kandidater inom området, för att hela tiden ha ett aktuellt och
levande nätverk. Som stöd i detta har vi en Talent Management avdelning som är
dedikerade till att söka upp och bibehålla kontakter med lämpliga kandidater!
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Jurek Rekrytering och Bemanning startades 2006 av serieentreprenören
Shervin Razani och omsatte 2018 drygt 200 miljoner. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och London är vi det självklara valet för kompetensförsörjning inom Juridik, Ekonomi, HR, Marknad & Kommunikation samt
Administrativa tjänster. Vi har ett av branschens största nätverk av tillgängliga kandidater och ett Talent Management team som arbetar dedikerat med
att searcha och headhunta de allra skarpaste profilerna. Vi tar stolthet i att
gång på gång kunna leverera klockrena matchningar mellan kandidat och
uppdrag- och vi gör det dessutom snabbt!
Vår verksamhet har utökats med två ytterligare initiativ för att skapa och
utveckla talang. År 2018 lanserade vi Jurek Institute där vi vidareutbildar
kandidater till specialister inom områden vi ser är eller riskerar att bli bristyrken och sedan början av 2019 erbjuder vårt dotterbolag ID Entity utvecklingstjänster och utbildningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.
De senaste åren har vi som bolag växt i snabb takt, vilket belönats med att vi
blivit utnämnda till Gasellföretag av Dagens Industri hela fem år i rad!

info@jurek.se

www.jurek.se
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