
 

 

RADCA PRAWNY/ADWOKAT 

(SENIOR ASSOCIATE/MANAGER) w DZIALE CORPORATE / M&A 

 
Miejsce pracy: Wrocław  
 

Jesteśmy jedną z wiodących kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku z blisko 
dwudziestoletnim doświadczeniem. Nasza siedziba główna mieści się w ścisłym 
centrum Wrocławia, a oddziały znajdują – w Warszawie i Gliwicach.  
SDZLEGAL  jest częścią międzynarodowej sieci SCHINDHELM. Tworzymy zgrany i 
energiczny zespół prawdziwych pasjonatów swojej profesji.  
   
  Do naszego działu  Corporate/M&A obecnie poszukujemy radcy 
prawnego/adwokata na stanowisko:  
      Senior Associate/ Manager.   
Szukamy kogoś, kto wspólnie z nami będzie pomagał wiodącym podmiotom w Polsce 
w realizacji zamierzeń biznesowych i inwestycyjnych; kogoś, kto lubi doradzać 
startupom i spółkom technologicznym na każdym etapie rozwoju.  

Współpracujemy z dużymi korporacjami, mniejszymi i średnimi firmami z 
branż, takich jak IT, e-commerce, automotive czy handlu detalicznego. Zajmujemy się 
kompleksową opieką prawną, doradzamy w sprawach związanych z bieżącą 
działalnością, obsługą korporacyjną oraz transakcjami typu M&A i VC.  
   
  Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, bo szukasz pełnej wyzwań  
i pasjonującej pracy, w której damy Ci dużą samodzielność w działaniu i docenimy 
inicjatywę, kreatywność, nieszablonowe podejście w podejmowaniu nowych wyzwań 
zawodowych – aplikuj już teraz! 

 
DO TWOICH ZADAŃ NALEŻEĆ BĘDZIE: 

• doradztwo w zakresie transakcji M&A oraz VC   
• doradztwo związane z rozwojem i finansowaniem dla spółek 

technologicznych  



• bieżące wsparcie korporacyjne klientów  
• przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych i dokumentów 

związanych z działalnością naszych klientów  
• samodzielne zarządzanie projektami oraz dedykowanym zespołem 

prawników. 

 
CZEGO OCZEKUJEMY: 

• min. 5 lat doświadczenia w pracy radcy prawnego/adwokata  
• znajomości języka angielskiego, w tym prawniczego i biznesowego 
• praktycznego doświadczenia w transakcjach M&A oraz obsłudze podmiotów 

gospodarczych 
• praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami i zespołami 

prawników 
• umiejętności pracy pod presją czasu. 

 

CO OFERUJEMY:  

• elastyczne warunki zatrudnienia (B2B, umowa o pracę, HO) 
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• biuro w centrum miasta 
• pracę pełną wyzwań i różnorodnych zadań 
• możliwość rozwoju zawodowego w związku z udziałem w licznych 

międzynarodowych projektach 
• możliwość odbycia zagranicznego stażu w innych oddziałach sieci naszych 

Kancelarii 
• możliwość publikacji artykułów w wiodących czasopismach branżowych    
• prywatną opiekę medyczną 
• prawnicze kursy językowe oraz dofinansowanie do kursów i szkół 

podyplomowych 
• i poniedziałki nieco osłodzone. Naturalnie, owocami! 

 
 
CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 
rekrutacji, prosimy kierować wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
rekrutacja@sdzlegal.pl.   
 
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

Czekamy na Ciebie w SDZLEGAL SCHINDHELM. 

I serdecznie zapraszamy! 
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