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Som trainee i Grette er det viktigste at du viser 
engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at 

traineeperioden også er et langt jobbintervju.
- Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner



Om Grette

Grette består i dag av ca. 70 advokater og totalt rundt 90 
ansatte, og holder til i flotte lokaler på Tjuvholmen i Oslo. 

Grette er tuftet på kunnskap og kvalitet i en tydelig og enhetlig 
organisasjon med høy profesjonalitet. Vi arbeider primært med 
næringslivets juridiske utfordringer og tilbyr spisskompetanse innen 
hele det forretningsjuridiske området. Virksomheten omfatter 
rådgivning, forhandlinger og prosedyreoppdrag for norske og 
utenlandske klienter. 

Vi er opptatt av at våre ansatte trives på arbeidsplassen. Vi arbeider 
kontinuerlig med å skape et inkluderende, utfordrende og utviklende 
arbeidsmiljø basert på fremtidsrettede arbeidsmetoder og effektivt 
samarbeid mellom gode kollegaer og sammen med våre klienter. 

Som nyansatt hos oss får du god oppfølging og muligheten til å 
samarbeide med dyktige og engasjerte kolleger på tvers av Grettes 
markedsområder. Vi er også opptatt av å ivareta og videreutvikle et 
sosialt og hyggelig miljø. Derfor arrangeres det jevnlig både 
sportslige og sosiale aktiviteter for våre ansatte. 

Gretteskolen 2019
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Traineeoppholdet mitt i Grette ga meg så vel 
praktisk som faglig tyngde, verdifullt både for 

videre studier og for tiden etterpå.
- Thea Ørbeck, advokatfullmektig

Som fullmektig i Grette får du tidlig selvstendig 
ansvar og blir del av et inkluderende og faglig 

sterkt miljø. 
- Ulrik Brændengen, advokatfullmektig
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• Arbeidsliv og pensjon

• Compliance,
antikorrupsjon og
gransking

• Eiendom,
eiendomstransaksjoner og
eiendomsutvikling

• Energi

• Entreprise, bygg og anlegg

• EU/EØS, konkurranse og
statsstøtte

• Finansiering

• Finansregulering

• Fiskeri og havbruk

• Forsikring

• IKT

• Infrastruktur

• Kapitalforvaltning, private
equity og venture-kapital

• Kapitalmarkeder

• Klima og miljø

• M&A

• Markedsføring

• Offentlig regulering og
rammevilkår

• Offentlige anskaffelser

• Offshore og industri
• Personvern

• Restrukturering og
insolvens

• Selskaps- og
virksomhetsstyring

• Skatt og avgift

• Tvisteløsning og prosedyre

Våre 
spisskompetanseområder
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Traineeopphold og 
Gretteskolen

Traineeopphold: 

• Vår viktigste rekrutteringskanal

• Som trainee får du en smakebit på advokatenes hverdag, og får
jobbe innen ulike fagfelt med varierte og spennende oppgaver

• Du blir en naturlig del av vårt daglige miljø

• 1/3 av våre advokater er rekruttert gjennom traineeordningen

• Traineeordningen er for viderekommende studenter og går over en
periode på 4-6 uker

Gretteskolen: 

Hver sommer arrangerer vi en intensiv uke for 12-16 
dyktige og toppmotiverte studenter, hvor vi blant annet 
tilbyr:

• Metodeseminar – hvordan prestere best mulig på eksamen?
• Kurs i forhandlinger og rettsmekling
• Innblikk i hvordan det er å jobbe som trainee/advokatfullmektig
• Prosedyrekonkurranse med veiledning fra Grettes advokater
• Sosiale ettermiddags-/kveldsarrangement

Deltagelse på Gretteskolen gir en unik mulighet for tett oppfølging 
fra våre advokater videre i studieløpet og prioritet med hensyn til 
traineeopphold.
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Som trainee i Grette fikk jeg spennende og 
utfordrende oppgaver under tett oppfølging fra 

firmaets dyktige advokater. 
- Hans Jørgen Grøtta, advokatfullmektig

Det unike miljøet i Grette gjorde hverdagen som 
trainee givende og gøy.

- Nathalie Bailey, advokatfullmektig
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Som fullmektig
hos Grette

• Får du varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver

• Samarbeider du nært med ansvarlig partner

• Har du tett klientkontakt

• Vil du ofte arbeide i team

• Vil du jobbe innen 2-3 fagområder

• Får du normalt sakene dine innen to år

• Blir du del av et unikt og usedvanlig godt miljø
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At du får faglige utfordringer hos Grette er en 
selvfølge, men det er ikke mindre viktig at du 

kjenner deg velkommen - fra første dag.

Som ansatt eller trainee hos oss blir du en naturlig 
del av vårt sosiale miljø, hvor åpne dører og lite 

hierarki kjennetegner vår arbeidshverdag. Gled
deg til å bli kjent med gode kollegaer over happy 

hour på bryggekanten. På varme sommerkvelder 
møtes vi gjerne på Grettes takterrasse – med 

suveren utsikt over fjorden og bryggelivet. 
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Kontaktperson for ansettelse: 

Kontakt

Vi rekrutterer traineer og advokatfullmektiger med mål om å utvikle 
fremtidige talenter. Vår forpliktelse og investering i våre ansatte er 
avgjørende for Grettes suksess og vekst. 

Vi er alltid på jakt etter engasjerte, ambisiøse og dyktige kandidater. 
Vi kan tilby en spennende karriere for personer som stiller høye krav 
til faglig kompetanse og profesjonalitet. Ta gjerne kontakt med oss, 
enten det gjelder spørsmål om traineeopphold, Gretteskolen eller 
andre karrieremuligheter.

Isabel Haugeland 
Markedsassistent 

(+47) 986 77 753 
isha@grette.no

Heidi Prestrønning 
HR- og administrasjonsleder

(+47) 465 00 325
hepr@grette.no

Kontaktperson for traineeordningen og Gretteskolen:  
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Advokatfirmaet Grette AS
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo

Filipstad Brygge 2 
+47 22 34 00 00
firmapost@grette.no

www.grette.no




