
Serviceinriktad Office Manager sökes 
 

Om Advokatfirman Steinmann 

Advokatfirman Steinmann erbjuder juridisk rådgivning och utbildning till framförallt 

fastighetsägare, fastighetsförvaltare och kommuner. Firmans tjänster levereras med hög kvalitet 

och engagemang. På Steinmann erbjuder vi dig en möjlighet att jobba i en professionell men 

alltjämt familjär miljö med engagerade kollegor. Vi är stolta över vår trivsamma stämning och 

sätter stort värde på vår företagskultur som präglas av sunt förnuft, professionell stolthet, 

lojalitet, osjälviskhet och vänlighet och vi letar efter en person som delar dessa värderingar. 

Arbetsbeskrivning  

Advokatfirman Steinmann söker en Office Manager full av glädje och energi. Som Office 

Manager kommer du att ha övergripande ansvar över kontoret och se till att den dagliga driften 

”flyter på” och att kontoret är trivsamt, effektivt och representativt. Du underlättar och 

supporterar för kollegor och är behjälplig med uppgifter som t.ex. rese- och mötesbokningar, 

bud och inköp, och är kontaktperson gentemot leverantörer t.ex. av skrivare, städtjänster, IT 

och telefoni. Du kommer också att arbeta med planeringen av kurser, seminarier, 

företagsaktiviteter och andra evenemang. I din roll arbetar du vidare brett inom olika områden 

på företaget och administrerar bl a kursverksamheten, nyanställningar, vår hemsida, våra 

publikationer och inlägg på social media. Du kommer vid behov även avlasta kollegor med 

administrativa uppgifter. Din arbetsplats kommer vara i receptionen och i dina arbetsuppgifter 

ingår även att bemöta besökare och kollegor på ett välkomnade sätt. Sedvanliga arbetsuppgifter 

såsom att ta emot leveranser, hantera inkommande samtal och e-mail, beställning av varor, 

inköp av kontorsmaterial, hålla ordning och reda på kontoret etc. ingår även i dina dagliga 

rutiner. 

Din profil  

För att trivas i rollen som Office Manager hos Advokatfirman Steinmann ser vi gärna att du har 

några års erfarenhet från liknande arbete, har sinne för ordning samt har en naturlig fallenhet 

för att se vad som behöver göras. Du är engagerad och gör alltid det där lilla extra för att 

kollegor och besökare ska känna sig välkomna och trivas. Som person är du en utpräglad 

lagspelare och har lätt för anpassa dig till olika situationer och människor. Du har en 



professionell attityd där problemlösning är en del av din vardag. Du har även lätt för det 

”digitala” och behärskar PowerPoint. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och talar 

engelska. Självklart är du en positiv och glad person som brinner för service!  

Övrigt  

Arbetstiderna är 8.30-17, måndag till fredag, vid vårt kontor på Linnégatan, centralt i Stockholm. 

Tjänsten är en heltidstjänst som kan tillträdas omgående eller enligt överenskommelse.  

 

Låter det här som en tjänst för dig, då är du varmt välkommen med ditt CV och personliga brev 

till rekrytering@steinmann.se senast den 8 oktober 2021. Intervjuer sker löpande. 

För frågor gällande tjänsten kontakta Carl Westling carl.westling@steinmann.se. 

Välkommen! 
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