
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ägna dig åt principiellt viktiga rättsprocesser som stärker individens fri- och 
rättigheter? Ansök till tjänsten som jurist, junior associate på Centrum för rättvisa! 

Centrum för rättvisa står upp för individens fri- och rättigheter genom att driva rättsprocesser 
och delta i debatten om rättighetsfrågor. Sedan starten år 2002 har vi drivit fler än 250 
rättsfall, haft framgång i cirka 90 procent av fallen och fått 18 prejudicerande vinster i de 
högsta juridiska instanserna. 

Verktyget i det dagliga arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, 
grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten. På Centrum för rättvisa driver vi främst 
skadeståndsprocesser i allmän domstol, men vi driver även mål i förvaltningsdomstol och i 
specialdomstolar. 

Vi söker dig som: 

• Nyligen har tagit juristexamen/jur.kand. med mycket goda resultat. 
• Har en stor arbetskapacitet och ett gott omdöme. 
• Är en skicklig jurist och en god kommunikatör. 
• Är kreativ och en duktig skribent.  
• Har ett starkt engagemang för individens fri- och rättigheter. 

Centrum för rättvisa har sitt kontor i Stockholm med tio medarbetare. Vi erbjuder en 
stimulerande arbetsmiljö, ett stort nätverk och bra anställningsvillkor. 

Som jurist, junior associate på Centrum för rättvisa får du som är nyexaminerad chansen att 
fördjupa dig i skadeståndsrätt, processrätt och individuella fri- och rättigheter genom vårt 
utbildningsprogram. Du får också processerfarenhet genom att konkret arbeta i de fall som vi 
driver. Under året hos oss får du en bra grund för att sedan gå vidare till exempelvis 
tingstjänstgöring.  



 

 

 

Din huvudsakliga arbetstid läggs på att arbeta med erfarna ombud i de team som du är med i. 
Exempel på arbetsuppgifter är att göra rättsutredningar och granskningar, skriva inlagor under 
handledning av en erfaren jurist, ta fram underlag för media samt leda mindre projekt inom 
ramen för exempelvis vår utbildningsverksamhet riktad mot studenter. I mindre rättsprocesser 
kan du själv vara ombud för Centrum för rättvisas klienter tillsammans med en mer erfaren 
kollega. 

Heltidstjänsten är tidsbegränsad till ett år och inleds med en provanställning. Centrum för 
rättvisa tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtalsenliga försäkringar för sina 
anställda. Tillträde sker efter överenskommelse, förslagsvis i januari 2020. 

Hur du söker 

Sista ansökningsdag är den 28 november 2019 och vi kallar löpande till intervjuer. Ansökan 
ska innehålla personligt brev, CV med bifogade referenser och betyg från juristprogrammet.  

Ansökan skickas per e-post till Lisa Andersson, lisa.andersson@centrumforrattvisa.se. Om du 
har frågor är du välkommen att kontakta Lisa Andersson per e-post eller på 073-708 70 53. 

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i 
samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i 
vår personuppgiftpolicy. 

 


