
Jak wygląda nasz system praktyk?

Praktyki w naszej kancelarii są płatne i odbywają 

się w ramach programu pod nazwą Akademia 

Wierzbowski Eversheds Sutherland. Osoba 

przyjmowana na praktyki nie jest przypisywana  

do konkretnego zespołu Kancelarii. Zależy nam,  

by praktykant mógł wykonywać różnorodne  

zadania, zdobywać doświadczenie z wielu dziedzin 

prawa oraz jak najlepiej poznać specyfikę pracy  

w międzynarodowej kancelarii prawnej.

Zarówno czas trwania praktyk, jak i wymiar godzin 

jest ustalany z praktykantem w zależności od 

indywidualnych potrzeb Kancelarii i możliwości 

danej osoby. Wynosi on od 1 do 12 miesięcy.  

W ramach programu jeden z partnerów jako mentor 

sprawuje pieczę nad wszystkimi stażystami.  

W wybranych przypadkach praktyki mają szansę 

przerodzić się w stałą współpracę - w minionych  

latach poznaliśmy kilka wyjątkowych osób, 

które podczas praktyk zaskoczyły nas wiedzą, 

pasją  i dużą samodzielnością, w efekcie czego 

zaproponowaliśmy im pozostanie w kancelarii.

Kto może zostać praktykantem?
•  studenci ostatnich trzech lat studiów 

prawniczych, ekonomicznych lub innych 
właściwych ze względu na działalność Kancelarii 
(nie zawsze szukamy wyłącznie prawników)

•  absolwenci studiów prawniczych, maksymalnie  
rok po ich ukończeniu

Jakich osób szukamy?
Bez względu na stanowisko chętnie powitamy  
w naszym zespole osoby:

•  ambitne i nastawione na rozwój

•  myślące nieszablonowo

•  dynamiczne i przebojowe

•  odpowiedzialne i samodzielne

•  biegle mówiące po angielsku

•  potrafiące pracować w zespole i koleżeńskie

•  zainteresowane tematyką cyfrowej transformacji

•  najzwyczajniej w świecie lubiące to, czym się 
zajmują

Etapy rekrutacji
•  test z języka angielskiego

•  rozmowa kwalifikacyjna

•  rozwiązanie kazusu na wskazany przez  
Kancelarię temat (praca z domu)

Pomagamy wystartować
Poznaj nasz program praktyk



Czego możesz 
się u nas 
spodziewać?

• pracy przy ciekawych 
projektach dla znaczących 
lokalnych i globalnych graczy 

• wsparcia doświadczonych 
prawników w toku 
realizowanych zadań 

• merytorycznej pracy w dużej 
mierze w języku angielskim 

• współpracy z prawnikami 
z innych biur Eversheds 
Sutherland na świecie 

• wynagrodzenia i elastycznych 
godzin odbywania praktyki

Zapraszamy do kontaktu

Osoby zainteresowane praktykami proszone są o przesłanie  
CV do Agnieszki Kaczyńskiej, menedżera naszego działu HR. 
Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy!

O nas 

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland świadczy 

usługi prawne dla biznesu. Należymy do Eversheds Sutherland, 

jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie, 

posiadającej 67 biur w 32 krajach. Dzięki temu możemy  

doradzać w realizacji złożonych projektów na skalę globalną.

Kompleksowe doradztwo prawne

Zapewniamy wsparcie we wszystkich obszarach prowadzenia 

biznesu. Doradzamy w zakresie spraw korporacyjnych, transakcji 

fuzji i przejęć, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, 

prawa nowych technologii, rozwiązywania sporów sądowych  

i arbitrażowych, prawa zamówień publicznych, podatków, prawa 

pracy, prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, prawa reklamy, 

prawa bankowego, compliance, rynków kapitałowych oraz przy 

inwestycjach funduszy private equity i venture capital.

Wspieramy firmy będące globalnymi liderami w sektorach: TMT, 

energetycznym, nieruchomościowym, budowlanym, finansowym, 

ubezpieczeniowym, żywnościowym, farmaceutycznym i medycznym, 

FMCG i produkcyjnym. Mamy duże doświadczenie w pracy dla 

podmiotów z sektorów regulowanych.

Wyróżnia nas unikalne doświadczenie w realizacji projektów 

infrastrukturalnych, a także związanych z szeroko rozumianą 

transformacją cyfrową oraz obecnością w świecie Digital.

Digital – kluczowy element naszego firmowego DNA 

Wspieramy przedsiębiorstwa w zakresie fundamentalnych 

zmian we wszystkich obszarach działalności, których dotyka 

transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny. Zapewniamy 

pełen wachlarz usług doradczych związanych z poszukiwaniem 

rewolucyjnych modeli biznesowych, wdrażaniem innowacji, 

minimalizacją potencjalnych ryzyk i budowaniem tożsamości  

firmy w ramach szeroko rozumianej kultury cyfrowej.
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