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

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 części, 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.
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Poszukujemy osoby, która:

Oferujemy:

posiada wyższe wykształcenie prawnicze, 

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.

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),

Prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@wpw-doradztwo.pl
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możliwość wszechstronnego rozwoju dzięki pracy przy ambitnych projektach dla dużych podmiotów gospodarczych oraz
programowi rozwojowemu (system szkoleń i warsztatów oraz mentoring prowadzony przez jednego z Partnerów Zarządzających
WPW),

elastyczny czas pracy, przy jednoczesnym zachowaniu work-life balance,

konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet prywatnej opieki medycznej oraz kartę Multisport,

kulturę organizacyjną wspierającą współpracę oraz otwartą komunikację,

możliwość aktywnego udziału w rozwoju kancelarii – premiujemy proaktywne postawy, dzięki którym stale się rozwijamy,
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pracę na samodzielnym stanowisku, wspieraną zarówno przez Partnerów kancelarii, jak i młodszych członków zespołu oraz
administracji biurowej

możliwość zdobywania doświadczeń w nowych dziedzinach,

dogodną i prestiżową lokalizację biura w ścisłym centrum Wrocławia lub Poznania (dopuszczamy pracę zdalną, możliwa jest
także praca w biurze, np. na tarasie czy w „strefie swobodnej pracy”).
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