Välkommen att söka
arbete hos oss på
Åklagarmyndigheten!

”Det bästa är samarbetet med polisen,
att tillsammans utreda
brott.”
Joseph, Gällivare

”Som åklagare uträttar
man något viktigt i
samhället och man
gör skillnad.”
Pernilla, Malmö

I vår verksamhet är det viktigt att
vi speglar samhället, därför arbetar
vi medvetet med mångfald och
jämställdhet.
Ansök på www.aklagare.se
Läs mer på
Åklagarmyndigheten
Åklagarmyndigheten Jobb & karriär
www.aklagare.se

”Åklagarmyndighetens
utbildning till åklagare
är mycket givande.”
Love, Karlskrona

”Under ett par år har
jag arbetat i Kosovo,
bl.a. med krigsbrott.”
Ewa, Pristina

ÅKLAGARE

– ett yrke för dig?

+ UTREDA BROTT
+ FATTA BESLUT OM ÅTAL
+ FRAMTRÄDA I DOMSTOL

Vägen till åklagaryrket

= ÅKLAGARENS

Personliga egenskaper
• Analytisk
• Självständig
• Drivande
• God samarbetsförmåga
• Gott omdöme
• Personlig mognad
• Beslutsför

UPPGIFTER

Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället och är en viktig del av vårt demokratiska
system. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är
på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment.

Formella krav
• Nordisk jur.kand.-examen
• Svensk notariemeritering
• Svenskt medborgarskap

Det här kan vi erbjuda
Åklagare kan bland annat
• gå interna vidareutbildningar
• söka sig till specialist- eller chefskarriärer
• arbeta med juridiska utvecklingsfrågor
• delta i utvecklingsarbete bl.a. kring olika
brottstyper
• arbeta internationellt med olika uppdrag.

Åklagaren har tre huvuduppgifter; att utreda brott, att
fatta beslut om åtal ska väckas eller inte, samt att framträda i domstolen.
Det är tillsammans med polisen som åklagaren utreder
brott. När brottsutredningen (förundersökningen) är
färdig bedömer åklagaren om det finns tillräckliga bevis
för att väcka åtal i domstol. Om åtal väcks blir det rättegång. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den
åtalade har begått brottet.
Åklagaryrket är ansvarsfullt och krävande. Som åklagare
ska man gilla utmaningar och att arbeta med brottsbekämpning i en händelsestyrd verksamhet. Förutom
rätt utbildning måste man ha rätt egenskaper för att
klara jobbet.

Nya jurister kan på vissa orter söka
• praktik – under juristutbildningen
• beredningsjuriststjänst – i slutfasen av
juristutbildningen
• notarietjänst – en del av notariemeriteringen
kan göras på en åklagarkammare.

Provanställning 9–12 månader
på en åklagarkammare

Intern grundutbildning
som omfattar 15 veckor
under drygt två år

FRÅN JURIST TILL ÅKLAGARE

Det är endast Åklagarmyndigheten som kan
erbjuda den utbildning som krävs för att arbeta
som åklagare.

UTNÄMNING TILL KAMMARÅKLAGARE
Åklagaraspirant

Assistentåklagare

