
 

 
 

 SKP ŚLUSAREK KUBIAK PIECZYK POSZUKUJE 

 

APLIKANTKI/APLIKANTA  

DO ZESPOŁU OBSŁUGI KORPORACYJNEJ I TRANSAKCYJNEJ 

 

Aplikuj do nas jeżeli: 

• posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej 
przedsiębiorców - jako prawnik wewnętrzny spółki lub w ramach kancelarii prawnej; 

• jesteś wpisana / wpisany na listę aplikantów adwokackich lub radcowskich; 

• bardzo dobrze orientujesz się w zagadnieniach związanych z prawem cywilnym, prawem 
gospodarczym i prawem spółek, doświadczenie związane z zagadnieniami regulowanymi 
prawem farmaceutycznym będzie dodatkowym atutem;  

• bardzo dobrze władasz językiem angielskim; 

• wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne to Twoje mocne strony;  

• powierzone zadania wykonujesz z zaangażowaniem, terminowo i rzetelnie. 
 

Co możemy Ci zaoferować? 

• Rozwój przez duże R – pod okiem rozpoznawalnych w branży mentorów szybko zdobędziesz 
ciekawe doświadczenia. Dla naszych klientów świadczymy szeroki zakres usług prawnych. Jeśli 
chcesz sprawdzić się w innej dziedzinie prawa niż na co dzień - po prostu daj nam znać.  

• Stabilne i elastyczne warunki współpracy – praktykujemy pracę hybrydową, pracujemy z biur 
w Warszawie i Sopocie.  

• Projekty z najwyższej półki – w SKP masz okazję pracować przy sprawach dla największych 
marek i rozpoznawalnych nazwisk. Nie zawsze prostych i oczywistych – ale my to właśnie 
lubimy! 

• Benefity pozapłacowe – m.in.: opiekę medyczną i dostęp do infrastruktury sportowej w 
naszym biurze w Warszawie. Jako zespół SKP wspólnie bierzemy udział w licznych 
wydarzeniach kulturalnych, medialnych i sportowych.  

• Zaangażowanie – uważamy, że praca prawnika to coś więcej niż biznes. Dlatego intensywnie 
działamy przy projektach pro bono, które często dotyczą praworządności lub ochrony praw 
człowieka. Wspieramy fundacje i stowarzyszenia oraz bardzo dużo szkolimy. 

• Wsparcie zespołu - uważamy, że prawo to także sport zespołowy, dlatego zawsze gramy do 
jednej bramki i wymieniamy się doświadczeniami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. 

 

O SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk 

Jesteśmy nową marką na rynku usług prawniczych w Polsce, jednak trzon kancelarii tworzy zespół 

prawników współpracujących ze sobą od wielu lat. Działamy w dwóch lokalizacjach - w Warszawie i w 

Sopocie. Wspieramy przedstawicieli wszystkich branż kreatywnych – od filmu, mediów, gier, software, 
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sztuki, muzyki, designu, instytucji kultury, do reklamy i eventów – na każdym etapie realizacji ich 

przedsięwzięć. Mamy również spore doświadczenie w obsłudze korporacyjnej, transakcjach M&A oraz 

w projektach restrukturyzacyjnych. Dobrze znamy się z branżą farmaceutyczną.  

Jesteśmy partnerem prawnym rozumiejącym biznes i skutecznie wspierającym klientów w 

znajdowaniu rozwiązań w obliczu wyzwań, z którymi mierzą się w dynamicznie zmieniającym się 

świecie. 

 

www.skplaw.pl | LinkedIn 

 

Zapraszamy do aplikowania! 

• Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@skplaw.pl; 

• Prosimy o podanie nazwy stanowiska „Aplikant do zespołu obsługi korporacyjnej i 
transakcyjnej” w temacie maila; 

• Aplikacje przyjmujemy do 10 października 2022 r.; 
• Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 
 

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy lub współpracy jest SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk spółka 

komandytowa, z siedzibą w Warszawie (00-546), ul. ks. I. J. Skorupki 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000961110.  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności Kancelarii SKP 

Ślusarek Kubiak Pieczyk, pod adresem https://skplaw.pl/wp-content/uploads/2022/07/POLITYKA-PRYWATNOSCI-SKP.pdf.  

Aby uwzględnić przesłane zgłoszenia w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w zgłoszeniu (CV) odpowiedniej klauzuli 

zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKP Ślusarek Kubiak Pieczyk spółka komandytowa 

z siedzibą w Warszawie zawartych ofercie na potrzeby przyszłych rekrutacji”.  
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