
 

 

Notarieträff 

 

Glimstedt – en ledande affärsjuridisk byrå med stort samhällsengagemang 

Glimstedt i Göteborg har en kvinnlig VD samt 33 % kvinnliga delägare, med ambi-

tionen att bli fler. Vi vill gärna träffa dig för att berätta mer om vår byrå, vad vi står 

för och hur det är att arbeta hos oss. Vi hälsar dig därför varmt välkommen till vårt 

kontor på Parkgatan 49 i Göteborg torsdagen den 21 mars 2019. Temat för kvällen 

är karriärsvägar och corporate social responsibility. Du kommer att få goda möjlig-

heter att både ställa frågor och mingla med oss på Glimstedt under kvällen.   

Vi slår upp våra dörrar kl. 18.00 och välkomnar dig med en drink. Därefter följer mingel med oss från 

byrån och andra notarier från både tingsrätt och förvaltningsrätt. Vi ger dig en rundtur i våra fina loka-

ler med Göteborgs bästa utsikt!  

 

18.30  Mat och dryck serveras. Medan vi äter berättar vår VD Sabine Söndergaard om hennes väg 

till att bli VD och hur byrån arbetar med corporate social responsibility. Ni får även höra 

biträdande jurist Carin Carlsson, tidigare sakkunnig jurist på Konkurrensverket och Upp-

handlingsmyndigheten, berätta om hur offentlig upphandling kan bidra till ett mer hållbart 

samhälle.    

 

19.30  Biträdande juristerna Elin Lönnfält och Julia Svensson berättar om hur det är att gå från 

att vara notarie på tingsrätt till att arbeta som biträdande jurist på en affärsjuridisk byrå.  

 

19.45 Ölprovning med vår alldeles egna Lambic-konnässör Viktor Möller. 

 

20.30 Fortsatt mingel med oss på kontoret.  

______________________________________________________________________________________ 

 

När:  Torsdagen den 21 mars 2019, kl. 18.00 – ca. 21.00 

 

Var: Advokatfirman Glimstedt, Parkgatan 49, Göteborg 

 

Anmälan: Senast torsdagen den 14 mars 2019 till anne.jerkner@glimstedt.se 

 

Ange namn, vilken domstol du kommer ifrån samt om du har några allergier eller önskar specialkost. 

 

Om du har några frågor får du gärna ringa Elin Lönnfält på nummer 031-710 40 11 eller Julia Svensson 

på nummer 031-710 40 14. 

 

Vi ser fram emot att träffa er! Varmt välkomna!  


