
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Poszukiwany, poszukiwana 

Asystent /Asystentka do zespołu  
rozwiązywania sporów 

 

 

 
 

 
 

Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland w Warszawie  
poszukuje osoby na stanowisko Asystenta / Asystentki do zespołu 
rozwiązywania sporów. Na zgłoszenia czekamy do 7 czerwca 2019 r. 

 

Ogólny zakres obowiązków:  

 zapewnienie bieżącej obsługi administracyjnej dla prawników z zespołu 

rozwiązywania sporów 
 praca z dokumentami - dbanie o ich sprawny obieg, formatowanie, 

archiwizację oraz przygotowanie do wysyłki 
 przygotowywanie ofert i prezentacji na potrzeby działu 
 prowadzenie kalendarzy prawników 
 kontakt z klientami Kancelarii 
 wsparcie w procesie fakturowania 

Oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów zaocznych 

 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie)  
 biegłości w obsłudze programów pakietu MS Office  
 doskonałej organizacją pracy, zaangażowania i dyspozycyjności 

 dokładności, terminowości oraz rzetelności przy wykonywaniu zadań 
 umiejętności pracy w zespole oraz wysokiej kultury osobistej  

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub na 
podobnym stanowisku administracyjnym. 

Co oferujemy? 

 ciekawą pracę w renomowanej kancelarii będącej członkiem Eversheds  

Sutherland, jednej z największych sieci firm prawniczych na świecie 
 szansę na rozwój osobisty i awans 
 możliwość poszerzania wiedzy praktycznej 
 umowę o pracę  
 prywatną opiekę medyczną 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji 

 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego  
na adres: praca@eversheds.pl. Prosimy o dopisanie w temacie 

emaila: ref. AP DR/05/2019 

 Częścią procesu rekrutacji jest test z języka angielskiego i praktycznego 

zastosowania edytora tekstów. 

 Zgłoszenia można przesyłać do 7 czerwca 2019 r.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

eversheds-sutherland.pl 
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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

