JP Weber jest niezależną firmą doradczą, która od prawie 20 lat kompleksowo wspiera decydentów i właścicieli firm
w transakcjach oraz w ich codziennych wyzwaniach biznesowych, finansowych, prawnych i podatkowych. JP Weber
jest członkiem i jednym z założycieli Eight International - globalnej organizacji niezależnych doradców w dziedzinie
doradztwa transakcyjnego, restrukturyzacji, transformacji a także członkiem międzynarodowego networku M&A
Worldwide, zrzeszającego 45 firm inwestycyjnych z 40 krajów, specjalizujących się w fuzjach i przejęciach.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy osób na stanowisko:

LEGAL TRAINEE
Miejsce pracy: WARSZAWA

Opis stanowiska:
tworzenie i opiniowanie projektów dokumentów, uchwał, umów, pism procesowych,
przygotowywanie projektów korespondencji z urzędami i organami administracji, kontakt z notariuszami oraz
kancelariami prawnymi,
wykonywanie innych zadań zleconych przez pracowników działu prawnego,
bieżące wsparcie działu oraz współpraca z innymi działami firmy.

Nasze oczekiwania:
rozpoczęty I rok aplikacji radcowskiej / adwokackiej
biegła znajomość języka angielskiego (mile widziana znajomość języka niemieckiego),
doświadczenie w procesach Due Dilligence
profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania,
umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych i
księgowych,
umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.

Co oferujemy:

Odpowiednie stanowisko
w zależności od posiadanego
doświadczenia i kwalifikacji

Elastyczny czas pracy

Pracę w firmie doradczej
realizującej projekty dla
polskich i zagranicznych
spółek

Zdobycie doświadczenia
w nowatorskich projektach
łączących różne obszary
kompetencji

Biuro w samym centrum
Warszawy

Benefity – karta Multisport, opieka
medyczna w Medicover

Możliwość rozwoju,
uczestnictwo
w szkoleniach i kursach językowych,

Ciekawe wyjazdy
i spotkania integracyjne

APLIKUJ
CV wraz z zamieszczoną klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez JP Weber Dudarski sp. k. . moich danych osobowych zawartych w dokumentach
rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia rekrutacji.” prosimy przesyłać mailem na adres: career@jpweber.com. Zastrzegamy sobie prawo do
kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Jednocześnie informujemy, że szczegóły na temat administratora oraz przetwarzania
Państwa danych znajdują się na stronie www.jpweber.com w zakładce „Ochrona Danych”.

