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Dlaczego Bird & Bird
O Bird & Bird
Bird & Bird jest międzynarodową firmą prawniczą będącą światowym liderem w ochronie własności
intelektualnej i doradztwie przy innowacyjnych przedsięwzięciach w obszarze IT i nowych technologii.
Obecnie ponad 1400 prawników świadczy doradztwo prawne w 21 krajach i 30 biurach w Europie, Ameryce
Północnej, na Bliskim Wschodzie, w regionie Azji i Pacyfiku oraz koordynuje doradztwo w wielu innych
częściach świata.

Abu Dhabi  Amsterdam  Beijing  Bratislava  Brussels  Budapest  Casablanca  Copenhagen  Dubai  Düsseldorf  Frankfurt 
The Hague  Hamburg  Helsinki  Hong Kong London  Luxembourg  Lyon  Madrid  Milan  Munich  Paris  Prague  Rome  San
Francisco  Shanghai  Singapore  Stockholm  Sydney  Warsaw

Polskie biuro Bird & Bird jest liderem w zakresie ochrony własności intelektualnej, ochrony danych
osobowych i prywatności, TMT, FinTech, zamówień publicznych, prawa pracy i doradztwa korporacyjnego
oraz fuzji i przejęć. Warszawski zespół liczy ponad 80 prawników, mających bogate doświadczenie
w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego, IT, e-commerce, telekomunikacyjnego
i farmaceutycznego czy energetycznego. Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz
międzynarodowych arbitrażach. Świadczy kompleksowe doradztwo przy zamówieniach publicznych zarówno
po stronie zamawiających, jak i wykonawców oraz wspiera podmioty z branży nieruchomościowej. Jesteśmy
rokrocznie wyróżniani w kluczowych rankingach branżowych, między innymi w Chambers Europe/Global,
The Legal 500 EMEA, IFLR 1000 i wielu innych.

Dlaczego warto dołączyć do Bird & Bird?
Będziesz mógł pracować w języku polskim i angielskim nad projektami lokalnymi i międzynarodowymi,
współpracując z kolegami i koleżankami z innych biur Bird & Bird.
Nasi prawnicy to jedni z najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Wielu z nich jest rekomendowanych
przez międzynarodowe rankingi.
Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy czuli się częścią firmy i czerpali radość z tego, co robią. Wspieramy
indywidualność i pracę zespołową, różnorodność i integrację, elastyczność i ambicję.

Dołącz do nas, aby stać się częścią wspólnego sukcesu.
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One Firm. Your Firm.
Sprawdź, jak pracuje się u nas. Na naszej stronie, w zakładce kariera, znajdziesz kilka case studies na ten
temat.
Bird & Bird to marka, którą tworzą ludzie. Nasz sukces budujemy na solidnych fundamentach – talent
i efektywna praca całego zespołu to podstawa. Stażyści i praktykanci stanowią jego bardzo ważny element.
Każdego roku ułatwiamy wielu młodym ludziom start zawodowy, pomagając im odkrywać i realizować ich
potencjał. Sami zyskujemy równie dużo – ich energię, entuzjazm i pasję, a w przyszłości również
doskonałych pracowników.

Czy Bird & Bird to miejsce dla mnie?
Nasze środowisko pracy i relacje z klientami odróżniają nas od innych kancelarii. Odpowiedz na poniższe
pytania, aby sprawdzić, czy do nas pasujesz:
• Czy jesteś gotowy wziąć odpowiedzialność za wykonaną pracę już od pierwszego dnia?
• Czy jesteś dociekliwy i masz inne zainteresowania poza prawem?
• Czy jesteś ukierunkowany na konstruktywne działanie?
• Czy chcesz pracować przy międzynarodowych projektach wspólnie z kolegami z innych biur na całym
świecie?
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Aplikuj do nas
Praktyki letnie
Dość teorii, czas na praktykę! Wykorzystaj wakacje na zdobycie doświadczenia.
Szukasz pomysłu na lato? Twoją pasją jest prawo i chcesz zobaczyć, jak pracują najlepsi?
Oferujemy:
• jednomiesięczny, płatny staż
• dedykowanego opiekuna – mentora
• specjalny program szkoleń
• możliwość odbycia praktyk w różnych działach
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Praktyki całoroczne
Jeśli jesteś absolwentem lub studentem IV bądź V roku prawa i chcesz rozpocząć swoją
przygodę z zawodem prawnika w międzynarodowej firmie prawniczej, zgłoś się do nas
na praktyki
Oferujemy:
• współpracę z prawnikami z wybranej praktyki
• możliwość rozwoju i nawiązania stałej współpracy
• elastyczny czas pracy i możliwość pracy zdalnej
• udział w międzynarodowych projektach

Pomożemy Ci wykorzystać Twój potencjał

Zainwestuj w siebie. Zrób z nami pierwszy krok na drodze
do swojej kariery prawniczej!

© Bird & Bird 11 maja 2022

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

5

Zapraszamy

twobirds.com
Abu Dhabi ● Amsterdam ● Bratysława ● Bruksela ● Budapeszt ● Casablanca ● Dubaj ● Düsseldorf
● Frankfurt ● Haga ● Hamburg ● Helsinki ● Hong Kong ● Kopenhaga ● Londyn ● Luksemburg ● Lyon
● Madryt ● Mediolan ● Monachium ● Paryż ● Pekin ● Praga ● Rzym ● San Francisco ● Singapur ● Sydney
● Szanghaj ● Sztokholm ● Warszawa
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczące kwestii technicznych lub zawodowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią
porady prawnej ani zawodowej. Zawsze należy skonsultować się w przypadku konkretnego problemu prawnego z odpowiednim prawnikiem. Bird & Bird nie
ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w niniejszym dokumencie i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do tych informacji.
Niniejszy dokument jest poufny. Bird & Bird jest, o ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do niniejszego dokumentu i jego zawartości.
Żadna część tego dokumentu nie może być publikowana, rozpowszechniana, pozyskiwana, ponownie wykorzystywana lub reprodukowana w jakiejkolwiek
materialnej formie.
Bird & Bird jest międzynarodową praktyką prawniczą, w której skład wchodzi Bird & Bird LLP i podmioty z nią stowarzyszone, w tym Bird & Bird
Szepietowski i wspólnicy sp.k. Biura Bird & Bird znajdują się w wyżej wskazanych lokalizacjach.
Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.: sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:
KRS 0000313889: NIP 701-014-58-50: REGON 141571526.
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