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Hvem er vi?
Vi samarbejder i teams, hvor forskellige personligheder og baggrunde knyttes sammen af vores lock 
step-model, som er med til at udvikle og stimulere ambitiøse holdspillere. Vi tror ikke på differentieret 
aflønning. 

Vi dedikerer os til aktivt at bidrage til en bedre og mere holdbar verden via donationer og ved at bruge 
ressourcer på sociale og bæredygtige projekter i Danmark og i udlandet.  

Vi motiverer hinanden og deles om ansvaret allerede fra dag 1. Vi træner vores jurister i at gebærde sig 
på den internationale scene. 

Vi nytænker loven ved at deltage i den juridiske debat med fagfællebedømte artikler og lærebøger og ved 
at undervise på landets universiteter. Vi har skabt juridiske løsninger, som mange troede var umulige.  

Vi evaluerer løbende på vores performance for at sikre, at vi matcher klientens forventninger. Vi tager 
aldrig vores klienter og deres opgaver for givet.

Alt dette gør os til, hvem vi er: Et Tier 1 advokatfirma. 

Ansøg
Send os din motiverede ansøgning sammen med dine eksamensbeviser og anden relevant dokumentation 
til career@moalemweitemeyer.com. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside. 

Trainees
Vi søger

Moalem Weitemeyer er et førende advokatfirma med en stærk social ansvarlig profil. 
Vi søger lige nu dygtige og ambitøse jura- og erhvervsjurastuderende, som læser på 
kandidatuddannelsen. 

Lige fra starten af din karriere hos os vil du indgå i et internationalt orienteret team 
og arbejde med nogle af de vigtigste og mest komplekse M&A-transaktioner og 
tvister i Danmark. I løbet af din tid som Trainee vil du stifte bekendtskab med for-
skellige fagområder på tværs af afdelinger. På den måde får du en bred uddannelse, 
og vores ambition er bl.a. at identificere de dygtigste kandidater, som har lyst til at 
fortsætte deres karriere hos os som Associate eller Legal Consultant. 

mailto:career%40moalemweitemeyer.com?subject=Ans%C3%B8gning%20-%20Advokat%20til%20Corporate%20M%26A

