Ditt arbete, Ditt liv,

PÅ DINA VILLKOR

”Flytten till Excello var det naturliga steget. Jag är nu en del av ett
dynamiskt team av advokater som samarbetar och jag kan ägna all
tid åt mina klienter”
Miri Chiko-Radomski
Partner
Partner

”Hos oss får du en organisation och struktur så du kan fokusera på det
som är viktigt för dig som advokat - dina klienter”
Joakim Sundqvist
Partner

Excello Law - en innovativ aktör på advokatmarknaden
Den utveckling som pågått på andra områden ett tag har nu även nått vårt yrke och vi upplever
en allt snabbare förändring till följd av:
•

Kundernas krav på hög kvalité i kombination med kostnadseffektivitet och förutsägbarhet;

•

Ökad konkurrens från alternativa leverantörer; och

•

Teknisk utveckling

Vi tror att dessa faktorer skapar den perfekta möjligheten för de som är entreprenöriella och
innovativa när det gäller leveransen av juridiska tjänster. Inom Excello arbetar vi tillsammans för
att möta dessa utmaningar utan omsvep för att skapa en leveranör som redan idag är redo att
möta framtidens utmaningar. Resultatet är att vi redan nu etablerat oss som en av de ledande
innovativa advokatbyråerna med hög teknisk kunskap och kommersiell förståelse.

Varför ansluter sig advokater till Excello Law?
•

Vi söker bara de som är proaktiva och ambitiösa advokater och som brinner för att leverera
juridiska tjänster på ett proaktivt och innovativt sätt.

•

Inom Excello har vi myntat uttrycket ”Entreprenörskap i sammarbete”. Detta kommer av att
våra advokater är entreprenörer och att de genom utökat samarbete i olika former kan arbeta effektivare och åstadkomma större nytta - vilket i sin tur leder till nya, starkare och mer
lönsamma relationer med klienter än om de skulle agera var för sig.

•

Våra advokater kan njuta av alla de förmåner som yrket har att erbjuda inom ramen för en
dynamisk affärsverksamhet utan de kända fallgropar som förekommer hos traditionella
byråer såsom byråpolitik, inflexibilitet, onödig administration och ekonomiska hinder.

•

Vi har anammat en modern approach när det gäller leveransen av juridiska tjänster vilket
innebär att våra advokater arbetar effektivt och ger en extraordinär service till våra klienter.

•

Excello vänder upp och ner på den traditionella advokatbyråmodellen och ger advokater
som jobbar hos oss en större kontroll och frihet i vardagen och bättre ekonomisk utdelning
för sitt arbete.

•

Befriad från dessa begränsningar, tenderar våra advokater att vara lyckligare vilket
återspeglas i de starka relationer som de bygger med sina kunder och arbetskamrater

Varför väljer klienterna Excello Law?
Våra klienter tycker om våra tjänster för vi erbjuder:
•

En unik och personlig service där du får möjlighet att fokusera på klientens affärer utan de
distraktioner och press som normalt förknippas med driften av en advokatbyrå

•

Seniora advokater tillgängliga och redo när så erfordras för att stödja varje klient och se till
att vi levererar en kompletta juridiska tjänster som uppfyller alla dina klienters affärsbehov

•

Fördelen med att veta att du är fri att fatta beslut om lämpliga avgiftsstrukturer som bygger
på värdet av de juridiska tjänster som tillhandahålls i stället orealistiska byråmål.

•

Juridiska tjänster vilka endast levereras av skickliga och erfarna medarbetare genom en
flexibel och tillgänglig modell som ger ett värde för pengarna som är svår att matcha inom
ramen för någon av traditionella byråstrukturerna.

Excello Law erbjuder en kraftfull blandning av erfarenhet, innovation och entusiasm

Intresserad? Kontakta oss idag!

Välkommen till framtidens advokatbyrå

Om du vill vara en del av vårt team maila gärna ditt CV till
rekrytering@excellolaw.se
eller ring oss på 08-518 166 81

För de senaste uppdateringarna, följ oss på ...
@ExcelloLawSwE
www.linkedin.com/company/excello-law
www.facebook.com/excellolawsweden

www.excellolaw.se

” Vårt mål är bygga en innovativ leverantör av juridiska tjänster
där entreprenöriella advokater som brinner för sitt yrke kan känna
frihet, utveckling och tillsammans bidra till en större nytta för våra
kunder”
John Tengström
Mangaging Partner
Excello Advokatbyrå

