
Kogo szukamy ?

studentów IV-V roku oraz absolwentów studiów
prawniczych z wyróżniającymi się wynikami w nauce
bardzo dobrze znających prawo cywilne i handlowe
bardzo dobrze posługujących się językiem
angielskim (wymagana znajomość Legal English)
chętnych do nauki i zdobywania doświadczenia 
gotowych na wyzwania w pracy przy
skomplikowanych i wielowątkowych projektach 
mile widziani studenci oraz absolwenci studiów
prawniczych z Ukrainy, chcący zdobywać
doświadczenie w polskiej kancelarii

Co oferujemy ?

płatne miesięczne praktyki w zespołach:
M&A/Corporate, Banking & Finance, Proces/Arbitraż,
Nieruchomości
udział w prestiżowych projektach o zasięgu
krajowym i międzynarodowym
stały mentoring doświadczonych prawników oraz
regularny feedback
dobrą atmosferę, zachęcającą do zgłębiania wiedzy
iozdobywania doświadczenia 
prestiżową lokalizację w centrum Warszawy
możliwość pracy zdalnej

„Potwierdzam zapoznanie się z dostępną na stronie gessel.pl informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych wozwiązku
zoprowadzoną rekrutacją. Zgłaszając moją kandydaturę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gessel,
Koziorowski Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) w związku zoprzesłanymi przeze mnie
dokumentami aplikacyjnymi na potrzeby udziału w procesie rekrutacji na określonych tam zasadach.”
[OPCJONALNIE]: „Wyrażam dodatkową, odrębną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gessel, Koziorowski Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów sp.p. (dawniej: Gessel, Koziorowski sp.k.) na potrzeby dalszych rekrutacji w przyszłości”.

PROGRAM PRAKTYK PRAWNICZYCH W GESSEL

Nasz Program Praktyk Prawniczych kierowany
jest do studentów ostatnich lat studiów oraz
absolwentów. W ramach Programu Praktyk
będziesz miał okazję pracować przy największych
polskich i międzynarodowych transakcjach pod
okiem uznanych specjalistów. Dowiesz się, jak
wygląda praca prawnika w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
Będziesz mógł spróbować swoich sił przy
ambitnych zadaniach, w przyjaznych warunkach i
dobrej atmosferze.

Najlepszym zaoferujemy stałą współpracę! 

Rekrutacja podzielona jest na 3 etapy:

Etap 1 – prześlij aplikację obejmującą CV oraz list
motywacyjny wraz z poniższą zgodą na
przetwarzanie danych osobowych na adres:
praktyki@gessel.pl
Etap 2 – rozwiąż test z wiedzy prawniczej oraz
języka angielskiego
Etap 3 – odbądź spotkanie rekrutacyjne z naszymi
prawnikami   
                    

Jeżeli Twoja aplikacja przejdzie Etap 1 rekrutacji,
poinformujemy Cię o kolejnych krokach.
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Jak wygląda rekrutacja?

mailto:praktyki@gessel.pl

