
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Poszukiwany, poszukiwana 

Associate / Senior Associate  
Prawo konkurencji  

 

 

Prawo konkurencji 
 

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland w Warszawie  
poszukuje osoby na stanowisko Associate/Senior Associate do zespołu 
Commercial ze specjalizacją prawo konkurencji, z entuzjazmem 
podchodzącej do nowych wyzwań oraz gotowej do objęcia merytorycznej 
odpowiedzialności za poniższy zakres merytoryczny. 
Na zgłoszenia czekamy do 17 maja 2019 r. 

 

Kogo szukamy? 

Zależy nam na znalezieniu kogoś, kto posiada: 

 w zależności od stanowiska co najmniej 4 lub 8-letnie doświadczenie 
zawodowe w doradztwie prawnym w kancelarii prawnej lub urzędzie 

 uprawnienia radcy prawnego lub adwokata 

 biegłą znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), ze szczególnym 

uwzględnieniem terminologii prawniczej 

 bardzo dobrą znajomość zagadnień z zakresu prawa konkurencji (antitrust), 
doświadczenie w zakresie porozumień antykonkurencyjnych, pozycji 
dominującej i jej nadużywania, kształtowania modeli dystrybucji i polityki 
cenowej, koncentracji, umów dystrybucyjnych, klauzuli o zakazach 

konkurencji, kontroli UOKIK 

 umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania myśli w mowie  
i w piśmie 

 zdolności analityczne i szerokie spojrzenie na problem 

 umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu 

Znajomość zagadnień z prawa pomocy publicznej, a także prawa konsumenckiego 

oraz doświadczenie w międzynarodowej kancelarii prawnej będzie dodatkowym 
atutem. 

Co oferujemy? 

 pracę w kancelarii będącej członkiem Eversheds Sutherland, jednej  
z największych sieci firm prawniczych na świecie 

 szansę na rozwój osobisty i awans 

 możliwość poszerzania wiedzy praktycznej 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji 

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie listu motywacyjnego  
oraz CV z dokładnym opisem dotychczasowych doświadczeń  
na adres: praca@eversheds.pl. Prosimy o dopisanie w temacie 
emaila: ref. ASSOCIATE, SA/04.2019 

 

Kontakt z działem HR 

Agnieszka Kaczyńska 

HR Manager 

T: +48 22 50 50 778 

praca@eversheds-sutherland.pl 
 

 

 

O nas 

Przeczytaj, kim jesteśmy 

i co nas wyróżnia na rynku. 

 

 

Nasze wartości  

Poznaj wartości, którymi 
kierujemy się jako globalna 

organizacja. 

 

 

 

Nasze blogi 

Kodeks w pracy 

EuroZamówienia 

IP w sieci 
Przepis na energetykę 

Lepsza taktyka 

 

 

 

Newsletter 

Zapisz się, a będziesz  

otrzymywać informacje 

o ważnych zmianach w prawie  

oraz organizowanych  
przez nas szkoleniach.  

 

 

 

 

Social media 

LinkedIn 

Twitter 

Facebook 
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 Rozmowa kwalifikacyjna będzie poprzedzona testami z języka 

angielskiego. 

 Zgłoszenia można przesyłać do 17 maja 2019 r.  

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. 

Dane osobowe 

Aby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez 
kancelarię, prosimy o zamieszczenie w CV lub liście motywacyjnym 

następującej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 
przyszłych rekrutacji organizowanych Wierzbowski Eversheds Sutherland 
sp.k. w ciągu 6 najbliższych miesięcy.” 

Administratorem danych osobowych jest Wierzbowski Eversheds Sutherland 
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 00-041, ul. Jasna 14/16A. 

Państwa dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Mają Państwo 
prawo m.in. do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania. Więcej informacji tutaj > 

Z góry dziękujemy za wszystkie zgłoszenia 

 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/where/cee/poland/-pl/kariera/polityka-prywatnosci-rekrutacja.page

