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Advokát(-ka) 

Eversheds Sutherland,  

advokátska kancelária, s.r.o. 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

Hľadáme advokáta, ktorý bude samostatne viesť mandáty, najmä v oblasti obchodného 

práva - korporát a zmluvné právo, bankového a finančného práva, M&A a práva 

obchodných spoločností alebo v oblasti nehnuteľností alebo verejného práva. 

Zamestnanecké výhody, benefity 

– Poskytujeme medzinárodné pracovné 

prostredie. Úzko spolupracujeme s 

kanceláriou v Prahe, ale aj s ďalšími 

Eversheds Sutherland kanceláriami v celej 

Európe. Počas svojej praxe u nás budete 

mať možnosť v rámci mini-vyslania 

nazbierať skúsenosti aj v zahraničí 

v jednej z kancelárií patriacej 

do medzinárodnej siete, ktorej sme 

súčasťou 

– Poskytujeme možnosť ďalej sa vzdelávať – 

1x týždenne máme hodinu angličtiny 

s lektorom a 1x týždenne hodinu nemčiny 

s lektorom 

– Možnosť navštevovať odborné prednášky 

a semináre (účasť na koncipientských 

seminároch je samozrejmosťou) 

– Ponúkame Multisport kartu 

– Kolegialita je pre nás dôležitá – 2x ročne 

(mimo Covid) teambuildingová akcia 

(lyžovačka, víkend v prírode) 

– Možnosť publikovať odborné články 

– Po začlenení sa do tímu ponúkame 

možnosť práce z domu. V súčasnosti 

sa riadime platnými nariadeniami 

– Dbáme na work and life balance 

– Zaoberáme sa aj menej typickými 

odvetviami práva 

Požiadavky na zamestnanca 

– Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

– Vzdelanie v obore právo 

– Anglický jazyk – Stredne pokročilý 

(B2) alebo Nemecký jazyk – Stredne  

Pokročilý (B2) 

– Advokátske skúšky a minimálne 

3 roky praxe (ako advokátsky 

koncipient) 

– Očakávame od Vás kolegialitu, 

výbornú znalosť práva a logické 

myslenie, radosť a nadšenie z práce 

a pracovnú znalosť nemeckého 

a/alebo anglického jazyka. 

Samozrejmosťou je aktívny prístup 

k práci, spoľahlivosť a lojalita 

 

 

 

Podmienky spolupráce 

Miesto práce Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava 

Druh pracovného pomeru plný úväzok 

Termín nástupu podľa dohody 

Mzdové podmienky (brutto) dohodou 

 

 

Vašu žiadosť spolu s CV pošlite prosím emailom na: 
jana.sapakova@eversheds-sutherland.sk 

Vzhľadom na predpokladaný počet žiadostí budeme kontaktovať iba vybraných 

uchádzačov. Za pochopenie ďakujeme. 

 


