Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest obecnie jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych na rynku, która
zapewnia kompleksową obsługę prawną klientom instytucjonalnym oraz firmom działającym we wszystkich sektorach gospodarki. W
dziewiętnastu biurach Weil w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Azji pracuje około 1.100 prawników. Warszawskie biuro kancelarii
rozpoczęło działalność w 1991 roku, obecnie zatrudnia ponad 120 osób, w tym około 70 prawników. Doradzamy przy największych
transakcjach i sporach w Polsce. Nasi prawnicy oraz organizowane przez nas praktyki regularnie zajmują czołowe miejsca w licznych
krajowych i międzynarodowych rankingach prawniczych.

Międzynarodowa kancelaria prawna

zaprasza studentów i absolwentów prawa na

PRAKTYKI
W DZIAŁACH PRAWA ENERGETYCZNEGO
ORAZ PRAWA NIERUCHOMOŚCI
PROGRAM PRAKTYK ADRESOWANY JEST DO OSÓB, KTÓRE:






ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych;
w toku studiów uzyskały średnią ocen powyżej 4,0;
biegle posługują się językiem angielskim w mowie i w piśmie;
interesują się prawem energetycznym lub prawem nieruchomości.

W 2017 r. przewidujemy miesięczne płatne praktyki, które będą się odbywać od czerwca do
września, w miesiącu wybranym przez kandydata. Praktykanci przypisani do działu prawa
energetycznego lub prawa nieruchomości zostaną zaangażowani w bieżące projekty prawne
kancelarii i będą pracować pod nadzorem wyznaczonego opiekuna merytorycznego. Najwyżej
ocenionym praktykantom corocznie przedstawiamy oferty stałej współpracy.
APLIKUJĄC NA PRAKTYKI W KANCELARII WEIL MOŻESZ:





zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe;
poznać specyfikę pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej;
dać sobie szansę na zatrudnienie w prestiżowej firmie.

DOKUMENTY I WAŻNE DATY:






aplikacje należy przesyłać do 7 maja 2017 r. na adres: warsaw.recruitment@weil.com
z dopiskiem PRAKTYKI;
wymagane dokumenty aplikacyjne:
 CV i list motywacyjny w języku polskim i angielskim,
 wykaz ocen uzyskanych w toku studiów wraz ze wskazaniem średniej ocen,
 informacja dotycząca tematyki pracy magisterskiej;
spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w maju 2017 r.
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