
Jeżeli dołączysz do naszego zespołu, do Twoich zadań będzie należało aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz 
klientów kancelarii – będziesz odpowiadać m.in. za:

• sporządzanie analiz prawnych oraz raportów due diligence spółek lub nieruchomości,

• zakładanie, rozwiązywanie, likwidację spółek, 

• przygotowanie analiz oraz dokumentacji prawnej w procesach restrukturyzacji spółek oraz grup kapitałowych 
(połączenia, przekształcenia, podziały), 

• przygotowanie, opiniowanie oraz udział w negocjowaniu umów handlowych, umów sprzedaży i nabycia 
udziałów, sprzedaży nieruchomości, przedsiębiorstw lub ich część, dokumentacji zabezpieczeń,

• przygotowanie pism w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi,

• przygotowywanie opinii prawnych, analizę przepisów prawnych i orzecznictwa,

• wsparcie prawne radców prawnych i adwokatów z bieżącym doradztwie na rzecz klientów kancelarii.

WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy to kancelaria prawna i firma doradztwa podatkowego. W ramach naszej 
kancelarii realizujemy projekty restrukturyzacyjne oraz obsługujemy złożone transakcje realizowane przez naszych 
klientów – spółki giełdowe, instytucje finansowe oraz duże i średnie firmy z polskim i zagranicznym kapitałem. 
Firmę stanowi starannie dobrany zespół ekspertów – w większości po wieloletniej karierze w firmach  tzw. Wielkiej 
Czwórki. Stawiamy na indywidualny rozwój każdego z pracowników, ceniąc inicjatywę i aspiracje, jednocześnie 
oferując nowoczesny model współpracy – oparty na zaufaniu, elastycznym czasie pracy oraz możliwości ciągłego 
rozwijania kompetencji.

Poszukujemy osoby, która:

• posiada wyższe wykształcenie prawnicze, 

• posiada minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej w co najmniej jednym 
z następujących obszarów: prawo spółek, transakcje fuzji i przejęć (M&A), prawo handlowe (umowy 
handlowe), prawo nieruchomości, bankowość i finanse (umowy kredytowe, umowy pożyczki, dokumentacja 
zabezpieczeń),

• rozpoczęła lub planuje rozpocząć aplikację radcowską lub adwokacką,,

• zna język angielski na poziomie zaawansowanym,

• posiada dobre umiejętności komunikacyjne oraz organizacji czasu pracy (w tym umiejętność pracy nad 
kilkoma projektami jednocześnie),

• chętnie się uczy i lubi wyzwania,

• jest samodzielna i odpowiedzialna.

Aplikant / Aplikantka
Miejsce pracy: Wrocław, ul. Włodkowica 4

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez 
administratora danych WPW Doradztwo prawne Grzegorz Proksa sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Włodkowica 4, 
50-072 Wrocław) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu odwołania zgody. 
Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zgoda może być odwołana 
w każdym czasie. 

Oferujemy:

• możliwość rozwoju dzięki pracy przy ambitnych projektach dla dużych podmiotów gospodarczych,

• elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej,

• konkurencyjne wynagrodzenie i prywatną opiekę medyczną,

• pozytywną atmosferę w zespole nastawionym na współpracę oraz możliwość aktywnego udziału w rozwoju 
kancelarii,

• dogodną i prestiżową lokalizację firmy (ul. Włodkowica 4).

Prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wpw-doradztwo.pl


