
 
 

 

 

Międzynarodowa kancelaria Weil, Gotshal & Manges poszukuje kandydata na stanowisko: 

 

PRAWNIKA DO DZIAŁU RYNKÓW KAPITAŁOWYCH 

 

WYMAGANIA: 

- wykształcenie wyższe prawnicze, tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata; 
- co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w tematyce korporacyjnej (zagadnienia związane 

z rynkami kapitałowymi, transakcje fuzji i przejęć na rzecz klientów private equity i korporacyjnych, 
w szczególności dotyczących spółek publicznych); 

- swoboda poruszania się w zagadnieniach oraz doświadczenie transakcyjne z powyższych zakresów; 
- doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu umów; 
- dodatkowym atutem będzie znajomość problematyki oraz doświadczenie związane z kwestiami 

regulacyjnymi przy transakcjach na rynku kapitałowym, pierwszych i wtórnych publicznych 
ofertach akcji, fuzjach, przejęciach, nabywaniu akcji własnych spółek publicznych; 

- biegła, praktyczna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie; 
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu; 
- dyspozycyjność, dobra organizacja pracy własnej; 
- wysoka kultura osobista. 

 

OFERUJEMY: 

- atrakcyjne, najwyższe na rynku warunki wynagrodzenia; 
- odpowiedzialną i interesującą pracę w międzynarodowej kancelarii prawnej, która od lat jest 

liderem na rynku, obsługującym największe i najbardziej prestiżowe transakcje w kraju;  
- możliwość rozwoju zawodowego w zespole świadczącym usługi zarówno dla polskich jak 

i międzynarodowych klientów;  
- zatrudnienie na podstawie umowy o współpracę; 
- atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres: warsaw.recruitment@weil.com następujących 
dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego w języku angielskim. 

Dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia. Równocześnie informujemy, że skontaktujemy się 
wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w procesie rekrutacji na stanowisko Prawnika, ogłoszonym w dniu 23 października 2019 r. na portalu pracuj.pl i prowadzonym 
przez Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-113), przy ul. E. Plater 53, zgodnie 
z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, w tym zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesach rekrutacji prowadzonych przez Weil, Gotshal & Manges – 
Paweł Rymarz sp. k. w przyszłości. Oświadczam, że podanie danych oraz wyrażenie powyższych zgód było dobrowolne. 
Został[em]/[am] również poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych oraz ich poprawiania, oraz 
o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. 
k. (przy czym jestem świadom[y]/[a], że żądanie usunięcia danych osobowych będzie oznaczało rezygnację z aktualnego oraz 
przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp. k.” 


