K&L Gates zatrudnia prawników w biurach na pięciu kontynentach w Ameryce Płn. i Płd., Europie, Azji,
Australii i na Bliskim Wschodzie i reprezentuje liczne spółki należące do GLOBAL 500, FORTUNE 100, oraz
FTSE 100, a także nowo powstałe i średniej wielkości spółki i przedsiębiorców, uczestników rynku
kapitałowego oraz podmioty sektora prywatnego.

Zapraszamy studentki / studentów IV i V roku wydziału prawa, do składania wniosków o przyjęcie na:

PŁATNE PRAKTYKI
Zgłoszenia do programu praktyk przyjmujemy w terminie do 10 października 2018 r.
Wymagania:







ukończony, co najmniej III rok studiów prawniczych (zaliczenie zajęć i pomyślne zdanie egzaminów)
średnia ocen z egzaminów z dotychczas ukończonych lat studiów nie niższa niż 4,5
bardzo dobra znajomość języka angielskiego (terminologia prawna)
umiejętność korzystania z aktualnych systemów informacji prawnej (LEX, Legalis)
umiejętność analizy przepisów prawa oraz formułowania logicznych konkluzji z badania prawnego
kreatywność i nieszablonowe podejście do wykonania zleconych zadań.

Zakres obowiązków:
Wsparcie zespołu w realizowanych projektach, w tym w szczególności:

bieżąca pomoc w obsłudze klientów kancelarii

wyszukiwanie informacji oraz prowadzenie analiz prawnych zagadnień problemowych (tzw. legal research)

badanie stanu prawnego w szczególności w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego w tym prawa
energetycznego i energetyki innowacyjnej oraz prawa nieruchomości

sporządzanie projektów dokumentów, wniosków, opinii i pism.

Oferujemy:
Pracę w globalnej firmie prawniczej obecnej
na 5 kontynentach;

Zdobycie niepowtarzalnego doświadczenia przy
wielowymiarowych projektach, w dynamicznie
rozwijającej się firmie;

Kreatywne środowisko pracy we
wspaniałym zespole profesjonalistów;

Pracę przy ambitnych zadaniach z wykorzystaniem
najnowszych technologii;

W celu zgłoszenia swojej kandydatury prosimy o przesłanie w języku angielskim CV z zaznaczeniem wybranego działu
na adres:

PraktykiWR@klgates.com
Prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez K&L Gates Jamka sp.k. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach
dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”
„Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez K&L Gates Jamka sp.k. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla
celów przyszłych rekrutacji.”

