Dołącz do Zespołu KKZ!
PRAWNIK
w Dziale Prawa dla Biznesu

Kopeć & Zaborowski (KKZ) jest jedną z wiodących firm na polskim rynku prawniczym,
która specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony
dóbr osobistych, a także z zakresu prawa pracy.
Wśród naszych Klientów są zarówno największe polskie firmy prywatne i państwowe, jak też znani Polscy
przedstawiciele biznesu, dziennikarze i politycy. Kancelaria zatrudnia aktualnie 40 prawników, najlepszych
specjalistów w swoich dziedzinach. Obsługujemy Klientów w j. angielskim, włoskim i hiszpańskim.
W związku z dynamicznym rozwojem, Kancelaria Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie
Prawni sp. p., zlokalizowana w centrum Warszawy,

poszukuje do stałej współpracy osoby na stanowisko:
PRAWNIK
w Dziale Prawa dla Biznesu

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIADAĆ:

 Bezpośredni kontakt z klientami w zakresie realizowanych zleceń;
 Bieżące doradztwo prawne dla klientów, w szczególności w zakresie prawa cywilnego,
administracyjnego, gospodarczego i handlowego;
 Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, przed organami oraz w kontaktach np. z
kontrahentami (w oparciu o stosowne pełnomocnictwo) – pod nadzorem Szefa Działu lub innego
Starszego Prawnika;

 Samodzielne przeprowadzanie analiz prawnych, sporządzanie pism oraz opinii prawnych,
samodzielne opiniowanie projektów umów/porozumień;
 Promowanie KKZ na zewnątrz (publikacje prasowe, blogi, szkolenia, itp.);
 Nadzorowanie pracy Stażystów, Studentów oraz Młodszych Prawników: zlecanie i rozliczanie
z zadań, udzielanie wskazówek/przekazywanie uwag co jakości realizowanej przez nich pracy (tzw.
feedback).
CZEGO OCZEKUJEMY:

 Umiejętności nawiązywania i utrzymywania długotrwałych relacji z klientem oraz prowadzenia
doradztwa prawno-biznesowego;
 Znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (znajomość drugiego języka będzie
dodatkowym atutem);
 Dyspozycyjności, zaangażowania, rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 Dokładności, samodzielności i inicjatywy w pracy;
 Umiejętności pracy w zespole, komunikatywności;
 Minimum 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu obsługi korporacyjnej spółek handlowych oraz
przygotowywaniu, negocjowaniu i wykonywaniu umów gospodarczych;
 Doświadczenia w prowadzeniu spraw gospodarczych (nie mniej niż 3 sprawy o wartości
przedmiotu sporu 1.000.000 zł) oraz doświadczenia:
o w sporządzaniu oraz negocjowaniu umów (w tym co najmniej jedna umowa o wartości
min. 5.000.000 zł) lub
o w prowadzeniu transakcji (share deal/asset deal) (w tym co najmniej jedna transakcja o
wartości nie mniej niż 5.000.000 zł).
OFERUJEMY:

 Pracę w młodym, eksperckim Zespole;
 Atrakcyjne warunki współpracy oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i
motywacji;
 Indywidualnie uzgadniany system premiowy;
 Szerokie możliwość rozwoju zawodowego;
 Udział w wielu ciekawych projektach z obszaru wsparcia biznesu;
 Prywatną opiekę medyczną;
 Program motywacyjny.

Dobra atmosfera i zgrany Zespół są dla nas niezwykle ważne. W związku z tym cyklicznie
organizujemy spotkania integracyjne m.in.: wyjścia do escape roomów, wyjazdy integracyjne,
spotkanie firmowe (tj.: pikniki rodzinne i inne).
DOŁĄCZ DO NAS!
Wejdź na stronę www.kkz.com.pl/kariera i prześlij nam swoje CV.
Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2020 r.

JAK WYGLĄDA PROCES REKRUTACYJNY?
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Przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem
zakładka KARIERA na stronie
www.kkz.com.pl do 31.10.2020 r.
Osoby spełniające wymagania zostaną
zaproszone do kolejnego etapu.

Rozmowa kwalifikacyjna
weryfikująca wiedzę merytoryczną

(mini kazusy)

Przedstawienie oferty
współpracy
i podjęcie decyzji o jej rozpoczęciu
z wybraną osobą/osobami.

Czym wyróżniamy się od innych pracodawców?
Zawsze odpowiadamy na zgłoszenie każdego kandydata i jesteśmy z nim w stałym kontakcie.
Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 15 listopada 2020 r.

Poniżej znajdziesz trochę informacji na nasz temat. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy na naszą
stronę: www.kkz.com.pl
Kancelaria zdobywa liczne międzynarodowe nagrody i wyróżnienia. Wystarczy wspomnieć, że
w 2019 r. Kancelaria znalazła się w dwóch międzynarodowych, prestiżowych rankingach: The LEGAL 500
– wśród pięciuset najlepszych kancelarii na świecie i w czołówce polskich kancelarii w kategorii Commercial,
Corporate and M&A. Dodatkowo dwa lata z rządu, w 2019 i 2020 r., zdobyła wyróżnienie w branżowym
rankingu Media Law International (MLI), prezentującym wiodące kancelarie zajmujące się prawem mediów
z 56 jurysdykcji na świecie.
Także w 2019 r. Kancelaria znalazła się w zaszczytnym gronie finalistów prestiżowego konkursu The Lawyer
European Awards, organizowanego przez renomowany brytyjski magazyn THE LAWYER, w kategorii:

European specialist law firm of the year: Europe. W 2018 r. Kancelaria znalazła się w gronie finalistów
konkursu w kategorii Law firm of the year: Poland. Dodatkowo Kancelaria znalazła się wśród laureatów
międzynarodowego rankingu BENCHMARK LITIGATION EUROPE 2020, przedstawiającego najlepsze
kancelarie na świecie specjalizujące i wyróżniające się w prowadzeniu sporów sądowych.
Kancelaria oraz jej prawnicy odnoszą także liczne sukcesy w Polsce. Wystarczy wspomnieć, że w lutym
2020 r. Partner Zarządzający Maciej Zaborowski jako jeden z 5 adwokatów w Polsce, znalazł się
w prestiżowym Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce, przygotowywanym przez dziennikarzy
“Dziennika Gazety Prawnej”. Zaś w 2019 r. Kancelaria oraz mec. Maciej Zaborowski zostali
rekomendowani w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” jako eksperci w dziedzinach: Prawo karne dla
biznesu oraz Technologie, media, telekomunikacja.

Administratorem danych jest Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. („KKZ”; adres: Hoża 59 A / 1B, 00-681
Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne. Dane są one wykorzystywane dla celów rekrutacji prowadzonych przez KKZ, na podstawie
zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których
KKZ prowadzi rekrutacje. Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich
dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do momentu cofnięcia zgody lub
zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Pytania dot. dziedziny prywatności
w KKZ prosimy kierować pod adres: sekretariat@kkz.com.pl
Bądźmy w kontakcie

Dla Was stajemy się lepsi!

