Arena Legal to nowo powstała kancelaria prawna działająca w ramach Grupy Arena Tax - jednej z najszybciej
rozwijających się spółek doradztwa usługowego na polskim rynku.
Wspieramy zarówno duże korporacje, jak i średniej wielkości polskie i międzynarodowe firmy.
Główna siedziba Grupy Arena Tax znajduje w Warszawie, ale jesteśmy grupą międzynarodową –
prowadzimy działalność w Hiszpanii (Madryt), Gruzji (Tbilisi) i Estonii (Tallin), budujemy naszą
praktykę również na innych rynkach (np. Dania i inne kraje nadbałtyckie, Czechy).
Projekty, które realizujemy w Arena Legal obejmują m.in. doradztwo w zakresie restrukturyzacji,
doradztwo transakcyjne (M&A), doradztwo bieżące dla spółek kapitałowych, doradztwo regulacyjne
w zakresie szeroko pojętego rynku kapitałowego, a także w zakresie danych osobowych oraz
compliance. Pracujemy dla klientów z różnych branż, uwzględniając branżę finansową oraz nowych
technologii.
Więcej informacji o Grupie Arena Tax znajdziesz na: www.arenatax.pl
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:

Senior Associate/Counsel
Miejsce pracy: Warszawa (obok stacji Metro Wilanowska)
Nr ref. SA/04

Oferujemy:
•

bardzo dobrą atmosferę;

•

współtworzenie jednej z nielicznych oryginalnie polskich grup doradczych obsługujących głównie
grupy międzynarodowe;

•

współpracę z zespołem doświadczonych managerów i ekspertów, nastawionym na wymianę
doświadczeń i wiedzy, poszukiwanie rozwiązań oraz na osiąganie wspólnych celów;

•

długoterminową współpracę;

•

wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia;

•

pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, szkolenia specjalistyczne,
szkolenia językowe (angielski, hiszpański, rosyjski), owoce i napoje w biurze;

•

wyjazdy i wyjścia integracyjne;

•

pracę w dobrze skomunikowanym miejscu: 100 m od stacji Metro Wilanowska.

Twoją rolą będzie:
•

udział w rozszerzaniu i rozwoju praktyki doradztwa prawnego w Arena Legal;

•

samodzielne, merytoryczne zaangażowanie w pracę linii biznesowej poprzez wnoszenie istotnej
wartości dodanej w tym zakresie;

•

bezpośredni kontakt z Klientem;

•

koordynacja obsługi prawnej spółek z Grupy Arena Tax.

Czekamy na osoby:
•

samodzielne, probiznesowe i merytoryczne;

•

ukierunkowane na współpracę i na znajdowanie rozwiązań oraz formułujące jasne rekomendacje
mimo niepewności środowiska gospodarczego oraz mające dystans do siebie;

•

umiejące budować i współzarządzać zmotywowanym, zadowolonym i kreatywnym zespołem;

•

z biegłą znajomością profesjonalnego języka angielskiego;

•

posiadające co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w kancelarii obsługującej
międzynarodowych klientów w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego (publicznego
i prywatnego); mile widziane doświadczenie w pracy jako in-house lawyer, choć nie wymagane;

•

mające praktyczną znajomość prawa instytucji finansowych, prawa nowych technologii, własności
intelektualnej, e-commerce, prawa konsumenckiego, prawa o ochronie danych osobowych (mile
widziane);

•

mile widziane uprawnienia adwokata/radcy prawnego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@arenatax.pl
wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym przeze mnie
CV i liście motywacyjnym w celu niezbędnym do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale jej uzyskanie
jest niezbędne do przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacji z Twoim udziałem.

