Kancelaria Dentons to największa firma prawnicza w Polsce, będąca jednym z liderów w obszarze prawa
konkurencji.
W opublikowanym właśnie międzynarodowym rankingu kancelarii prawnych Chambers Europe 2017 nasz
Zespół Prawa Konkurencji po raz kolejny uplasował się na pierwszej pozycji na rynku polskim. Wśród naszych
klientów są wiodące przedsiębiorstwa i instytucje z takich sektorów jak: telekomunikacyjny, finansowy,
farmaceutyczny, medyczny, handlowy, energetyczny, surowców naturalnych, nieruchomości oraz private equity
i venture capital.
Obecnie poszukujemy kandydatów na:

Płatne długoterminowe praktyki w Zespole Prawa Konkurencji
nr ref.: KON/2017
Jeżeli spełniasz poniższe wymagania, a przede wszystkim Twoją pasją jest prawo konkurencji, wyślij swoje CV
oraz list motywacyjny, a na pewno skontaktujemy się z Tobą.

Czekamy na:


Absolwentów / studentów 4 i 5 roku prawa, z teoretycznym przygotowaniem do spraw

antymonopolowych, tj. np. kandydatów, którzy zaliczyli odpowiedni wykład specjalizacyjny, piszą pracę
magisterską z prawa konkurencji, są członkiem Koła Naukowego Prawa Konkurencji, itp.


Zainteresowanych rozwojem w jednej z najlepszych na rynku praktyk prawa konkurencji



Z biegłą znajomością języka angielskiego,



Osoby samodzielne i rzetelne,



Ceniące sobie pracę i atmosferę w zespole,



Lojalne wobec pracodawcy.

Oferujemy:


Atrakcyjne wynagrodzenie,



Naukę od najlepszych ekspertów w branży,



Możliwość rozwoju, stymulujące zadania i ciekawe sprawy,



Elastyczność umożliwiającą łączenie pracy ze studiami,



Miły zespół,



Praktyki w kancelarii, uznanej za Najbardziej Pożądanego Pracodawcę 2016 r,



Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i poszerzenia wiedzy przy obsłudze największych klientów

na rynku, w tym klientów międzynarodowych,


Biuro w świetnej lokalizacji w centrum miasta.

Kandydatów spełniających powyższe kryteria, prosimy o przesłanie CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych), na adres: rekrutacja.warsaw@dentons.com
Prosimy o podanie numeru referencyjnego - KON/2017 w temacie maila.
Aplikacje przyjmujemy do 31 maja 2017 roku.

O kancelarii Dentons
Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i
biznesowe. Za innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie
Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące
informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm
Acritas”. Jest także zdobywcą nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz
zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca
wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których
funkcjonuje. www.dentons.com

