Advokát se zaměřením na pracovní právo
Eversheds Sutherland,
advokátní kancelář, s.r.o.
Staňte se jedním z klíčových členů úspěšného pracovně-právního týmu a podílejte
se na důležitých projektech. Umíte pracovat v týmu i samostatně, vést juniorní kolegy,
dívat se na věci očima klienta a hledat pro něho ta správná řešení? Nabízíme příležitost
rozvinout svoji kariéru v advokátní kanceláři, která kombinuje přátelské domácí prostředí
a mezinárodní know-how a kvalitu služeb.

Náplň práce

Nabízíme

– Budete spolupracovat i samostatně vést
projekty v oblasti pracovního práva;
v případě zájmu můžete být součástí
projektů v jiných oblastech práva.

– Kariérní růst: Mnozí naši advokáti se stali
vedoucími advokáty a někteří i partnery.

– Setkáte se se zajímavými případy
a budete se podílet na nastavení
HR procesů, každodenním poradenství
nebo při zastupování v pracovně
právních sporech, a to pro
nevýznamnější české i světové firmy.
– Budete se moci učit od špičkových
odborníků, rozvíjet svoje znalosti
i dovednosti a sám/a se stát
specialistou v oblasti pracovního práva.
– Budete se moci účastnit mezinárodních
projektů a spolupracovat s kolegy
z jiných kanceláří Eversheds Sutherland
po celém světě.

– Talent, píli, poctivost, schopnost přijít
s novými myšlenkami, týmovou práci,
schopnost řídit a rozvíjet druhé – to vše
dokážeme odpovídajícím způsobem
finančně ocenit.
– Můžete využít možností profesního
vzdělávání, právní angličtiny a němčiny
přímo na pracovišti, účastnit se
odborných seminářů a dalších benefitů.
– Sídlíme v centru Prahy (Florenc)
u tramvaje a dvou linek metra.
Do kanceláře ale každý den nemusíte,
home office je u nás samozřejmostí.
– Kromě práce se umíme i dobře bavit,
o firemní akce nebude nouze (pokud
covid dovolí).

Očekáváme
– Nadšení – bez chuti, nadšení a zájmu
to nejde.
– Cca 1-3 roky praxe advokáta. Rádi však
uvítáme nadšené kolegy i těsně
po advokátních zkouškách.
– Vysokou úroveň odborných znalostí.
– Zkušenosti zejména s pracovním
právem.
– Aktivní přístup k práci, pečlivost,
spolehlivost a loajalitu.
– Schopnost logického a samostatného
uvažování, ale i týmového ducha.
– Bez angličtiny se neobejdeme, němčina
je výhodou.

Svůj životopis a stručný motivační dopis zašlete na:
jana.longauer@eversheds-sutherland.cz
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