
Dołącz do 
    najlepszych
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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 
siedemnastu biurach Weil w Europie, 
Stanach Zjednoczonych i w Azji pracuje 
około 1.100 prawników.

Warszawskie biuro kancelarii Weil, 
utworzone w roku 1991, jest jedną z 
wiodących międzynarodowych kancelarii 
prawnych na rynku polskim. W 
warszawskim biurze zatrudniamy ponad 
120 osób, a klientom doradza około 70 
prawników, w tym polscy radcy prawni i 
adwokaci, jak również prawnicy 
posiadający uprawnienia do wykonywania 
zawodu w Stanach Zjednoczonych oraz 
Wielkiej Brytanii. Praktyka warszawskiego 
biura Weil obejmuje w szczególności 
prawo korporacyjne, prawo bankowo-
finansowe, prawo rynków kapitałowych, 
fuzje i przejęcia, prawo podatkowe, a także 
rozwiązywanie sporów oraz procesy 
sądowe i arbitrażowe.

Nasi prawnicy doradzają klientom przy 
najbardziej prestiżowych i 
najistotniejszych sprawach, korzystając 
– jeżeli zajdzie taka potrzeba – z zasobów 

globalnej sieci biur Weil w celu 
zapewnienia polskim i międzynarodowym 
klientom kompleksowego doradztwa w 
ramach złożonych transakcji 
transgranicznych, jak również sporów 
obejmujących postępowania toczące się  
w kilku jurysdykcjach. Od wielu lat 
warszawskie biuro kancelarii Weil zajmuje 
najwyższe miejsca spośród kancelarii 
prawnych na polskim rynku w rankingach 
publikowanych przez najbardziej 
prestiżowe wydawnictwa prawne na 
świecie, takie jak: Chambers and Partners, 
The Legal 500 oraz IFLR1000, a nasi 
prawnicy są zaliczani do grona wiodących 
specjalistów w poszczególnych 
dziedzinach prawa.

O nas
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PRAKTYKA WEIL OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

n prawo korporacyjne,

n fuzje i przejęcia,

n prywatyzacje,

n transakcje private equity,

n prawo rynków kapitałowych,

n procesy i rozwiązywanie sporów,

n prawo podatkowe,

n bankowość i finanse,

n prawo nieruchomości i inwestycji budowlanych,

n prawo energetyczne,

n prawo telekomunikacyjne,

n prawo konkurencji,

n prawo własności intelektualnej. 
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POSIADAMY WSZECHSTRONNE I WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE 
WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH FIRM PRAWNICZYCH

Weil doradzała przy 
największej liczbie 
transakcji fuzji i 
przejęć w Polsce 
spośród wszystkich 
międzynarodowych 
kancelarii prawnych w 
ciągu pięciu z ostatnich 
siedmiu lat.

— The American Lawyer na podstawie 
danych Mergermarket / 2016

Pierwsze miejsce  
w Rankingu Kancelarii 
Prawnych według liczby 
obsługiwanych wiodących 
transakcji

— Rzeczpospolita, 2013 – 2017 / Polska

“Jedna z najlepszych 
kancelarii prawnych”

— Legal 500, 2015 / CEE

Kancelaria Prawna Roku 
w Polsce

— IFLR European Awards, 2013

Najlepsza Kancelaria 
Uniwersalna w Polsce

— Forbes, 2011

Międzynarodowa 
Kancelaria Prawna Roku 
w Polsce

— Chambers Europe Awards  
for Excellence, 2010

Wyróżnienie w kategorii 
Kancelaria Pro Bono.

— Rzeczpospolita, 2017 / Polska
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Zainteresowanych pracą w naszej kancelarii 
zachęcamy do nadsyłania dokumentów aplikacyjnych.

Praktyki oraz staż w Weil to szansa na doskonały 
start zawodowy dla adeptów prawa, których 
zainteresowania pokrywają się z profilem działalności 
naszej kancelarii. W czasie współpracy praktykanci 
oraz stażyści mają niepowtarzalną okazję, by 
zapoznać się z realiami pracy w międzynarodowej 
korporacji, aktywnie uczestniczyć w bieżących 
projektach kancelarii oraz zdobywać doświadczenie 
u boku najbardziej uznanych specjalistów z różnych 
dziedzin prawa.

Rekrutacja na praktyki w Weil trwa przez cały rok. 
Oferta jednomiesięcznych praktyk jest skierowana do 
studentów V roku oraz absolwentów prawa, a także 
aplikantów. 

Nasze wymagania to:

n bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
(w mowie i piśmie),

n średnia ocen w trakcie studiów powyżej 4,0.

Podczas spotkań rekrutacyjnych sprawdzamy wiedzę 
kandydatów z zakresu prawa oraz znajomość języka 
angielskiego. Najlepsi kandydaci są zapraszani na 
rozmowy rekrutacyjne z prawnikami z naszej 
kancelarii. Ostateczne decyzje są podejmowane  
na podstawie wyników testów oraz rozmów.

Praca w Weil to 
idealna szansa na 
rozwój zawodowy. 
Zapraszamy 
wszystkich 
zainteresowanych 
poszerzaniem 
swoich 
horyzontów, 
zdobywaniem 
doświadczenia w 
międzynarodowym 
środowisku oraz 
chętnych do 
współpracy z 
najlepszymi i do 
zdobywania wiedzy.

Kariera w Weil

Dokumenty aplikacyjne (CV i list 
motywacyjny w języku polskim i 
angielskim) prosimy kierować 
na adres korespondencyjny Weil 
lub e-mail: 

warsaw.recruitment@weil.com
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Szczegóły

Każdy z uczestników, zgodnie ze swoimi 
zainteresowaniami, zostaje przypisany do działu 
korporacyjnego lub procesowego, gdzie pracuje pod 
nadzorem wyznaczonego opiekuna 
merytorycznego. Praktyki oraz staże traktujemy jako 
jedną z form naboru młodych prawników do naszego 
zespołu – osobom najwyżej ocenionym 
przedstawiamy oferty stałej współpracy.

Nieodłączną cechą pracy w Weil jest możliwość 
ciągłego rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, do naszego zespołu poszukujemy więc 
pasjonatów prawa o wysokich aspiracjach. Cenimy 
zaangażowanie oraz umiejętność intensywnej i 
efektywnej pracy. Wierzymy, że wysokie standardy 
pracy przekładają się na wyjątkowy poziom obsługi 
doceniany przez naszych klientów.

Kogo szukamy

Program praktyk oraz staży jest adresowany do 
osób, które:

n ukończyły IV lub V rok studiów prawniczych;
n w trakcie studiów uzyskały średnią ocen  

powyżej 4,0;
n biegle posługują się językiem angielskim  

w mowie i w piśmie.

Rekrutacja na praktyki letnie

Każdego roku 
do udziału w 
programie praktyk 
zapraszamy 
około 20 osób. 
Miesięczne 
praktyki 
odbywają się w 
czterech blokach, 
od czerwca do 
września.
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Jeśli spełniasz powyższe wymagania, 
chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w 
międzynarodowym środowisku i zwiększyć 
swoje szanse na zatrudnienie w prestiżowej 
kancelarii prawnej –

aplikuj.

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ 
KALENDARIUM PRZYJMOWANIA  
NA PRAKTYKI:

n CV i list motywacyjny w języku polskim  
i angielskim, wykaz ocen uzyskanych  
w toku studiów wraz ze wskazaniem 
średniej ocen oraz informacją dotyczącą 
tematyki pracy magisterskiej;

n aplikacje należy przesyłać do  
31 marca 2019 r. na adres:  
warsaw.recruitment@weil.com  
z dopiskiem PRAKTYKI;

n testy oraz spotkania rekrutacyjne będą się 
odbywać w kwietniu 2019 roku;

n informację o wyniku rekrutacji wszyscy 
kandydaci otrzymają do 15 maja 2019 r.



Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz spółka komandytowa 
Warszawskie Centrum Finansowe 
ul. Emilii Plater 53, p. XX 
00-113 Warszawa

tel.: +48 (22) 520 4000 
fax: +48 (22) 520 4001

osoba kontaktowa: 
Katarzyna Kijowska 
tel.: +48 (22) 520 4239

warsaw.recruitment@weil.com


