Rekrutujemy
Associate do zespołu
Bankowość & Finanse

Kancelaria prawna Eversheds Sutherland w Warszawie
poszukuje osoby na stanowisko Associate do zespołu Bankowości
i Finansów. Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2022 r.

Kontakt z działem HR
Magdalena Pawlak
HR Manager
T: +48 502 184 778
praca@eversheds-sutherland.pl

Kogo szukamy?
Poszukujemy osoby, która:


posiada 3 kluczowe cechy: (A) ma ambitne cele, (B) potrafi
samodzielnie zamykać otwarte kwestie, oraz (C) potrafi czerpać
satysfakcję z efektów swojej pracy



zdobyła co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w doradztwie
prawnym: w kancelarii prawnej lub jako prawnik in-house



od co najmniej 1-2 lat czynnie wykonuje zawód radcy prawnego
lub adwokata



posiada praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowywania
oraz negocjowania dokumentów finansowania inwestycji, w tym
finansowania nieruchomości oraz finansowania projektów
energetycznych



posługuje się j. angielskim w stopniu biegłym w mowie i piśmie



posiada doświadczenie w doradztwie regulacyjnym na rzecz
podmiotów z sektora finansowego lub w postępowaniach przed UKNF
(mile widziane) i jest otwarta na tego typu pracę

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w międzynarodowej
kancelarii prawnej.

O nas
Przeczytaj, kim jesteśmy
i co nas wyróżnia na rynku.

Nasze wartości
Poznaj wartości, którymi
kierujemy się jako globalna
organizacja.

Social media
LinkedIn
Twitter
Facebook

eversheds-sutherland.pl

Jaki jest ogólny zakres obowiązków?


przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji kredytowej oraz
dokumentów zabezpieczeń związanych z finansowaniem projektowym,



sporządzanie, opiniowanie i weryfikacja umów i dokumentów
związanych z finansowaniem



dokonywanie analiz prawnych, sporządzanie opinii i memorandów,
w szczególności z zakresu prawa bankowego



sporządzanie/opiniowanie wewnętrznych regulacji, takich jak
procedury, regulaminy, polityki dla klientów kancelarii



kontakty z urzędami i organami administracji (w szczególności
z KNF)

Co oferujemy?


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



szansę na rozwój zawodowy i osobisty



możliwość poszerzania wiedzy praktycznej



pozytywną atmosferę pracy w biurze zlokalizowanym w centrum
Warszawy / możliwość pracy zdalnej

Zapraszamy do udziału w rekrutacji


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z listem
przewodnim na adres: praca@eversheds-sutherland.pl.
Prosimy o dopisanie w temacie emaila: ref. AS/BF/1/2022.



Zgłoszenia można przesyłać do 31 października 2022 r.

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 przez Eversheds Sutherland
Łachowska-Brol Sp.k. w ciągu sześciu najbliższych miesięcy.”
Administratorem danych osobowych jest Eversheds Sutherland
Łachowska-Brol Sp.k. 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 do ich sprostowania. Więcej informacji tutaj >

