
 

 Oferta pracy   

 

Dołącz do zespołu Data Protection!  

 

  

 

Chcesz pracować w młodym, otwartym na burzę mózgów 
zespole z innymi entuzjastami ochrony danych 
osobowych? Zapraszamy! 

 
Szukamy osoby: 
 z doświadczeniem - 1,5-3 letnim (Junior Associate) oraz 3-5 letnim (Associate) w zakresie ochrony 

danych osobowych i prywatności w kancelarii prawnej, dziale prawnym spółki lub GIODO 

 komunikatywnej  

 dbającej o szczegóły i sumiennej  

 zorganizowanej i analitycznej  

 z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego – poziom C1/C2 

 

Co będziesz z nami robił/ robiła?  

 wspierać naszych klientów przy wdrożeniu RODO  

 prowadzić bieżącą obsługę klientów, przygotowywać opinie prawne z zastosowaniem RODO 
 

 

Czego Ty możesz oczekiwać od nas? 

 jasno uzgodnionej ścieżki rozwoju zawodowego 

 dobrego wynagrodzenia 

 pracy w twórczej i przyjaznej atmosferze  

 wysokich standardów pracy 

 współpracy przy ciekawych i innowacyjnych projektach o zasięgu globalnym 

 miejsca pracy do którego chce się wracać 

 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji - CV zawierającego przykłady doświadczeń zawodowych 
i listu motywacyjnego w języku angielskim i polskim, w terminie do 25 października br., z dopiskiem 
„Associate DP” na adres: wawrecruitment@twobirds.com 

 
Aplikacje powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym dokumencie przez Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k. z siedzibą w 
Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, 
zgodnie z ustawą z 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi 
prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie moich danych jest dobrowolne.” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

twobirds.com 

Aarhus & Abu Dhabi & Bratysława & Bruksela & Budapeszt & Dubaj & Düsseldorf & Frankfurt & Haga & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & 

Kopenhaga & Londyn & Luksemburg & Lyon & Madryt & Mediolan & Monachium & Paryż & Pekin & Praga & Rzym & Singapur & Sydney & 

Szanghaj & Sztokholm & Warszawa 
 

Sieć Bird & Bird  

Jesteśmy częścią globalnej sieci Bird & Bird, 
światowego lidera w zakresie prawa IT i nowych 
technologii oraz ochrony własności 
intelektualnej. Wspieramy klientów od ponad 
160 lat. Od wygrania pierwszej sprawy 
patentowej na początku XX wieku towarzyszy 
nam pasja do innowacji oraz specjalizacja w 
zakresie ochrony nowatorskich rozwiązań.  
W ten sposób od ponad wieku wspieramy 
firmy, które kształtują rynek i wpływają na 
rozwój gospodarczy. Naszymi klientami są 
najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa 
z całego świata – my zaś jesteśmy zaliczani 
przez prestiżowe media i rankingi do grona 
najbardziej innowacyjnych kancelarii. 
Specjalizujemy się w obsłudze kluczowych 
sektorów gospodarki. Łączy nas praktyczna 
wiedza o branżach, w których działają nasi 
klienci. Dzięki temu jesteśmy dla klientów nie 
tylko doradcą, ale i strategicznym partnerem 
zapewniającym bezpieczeństwo prawne ich 
biznesu. Współpraca w ramach naszych 28 biur 
w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie 
i w Australii oraz umowy z licznymi firmami 
partnerskim na całym świecie pozwalają nam 
zapewnić klientom wsparcie wszędzie tam, 
gdzie tego potrzebują.  
 

Biuro w Warszawie  

Warszawski zespół Bird & Bird to kilkudziesięciu 
specjalistów z unikalną wiedzą sektorową 
i doświadczeniem w realizacji znaczących na 
rynku projektów, w szczególności opartych na 
dominującym aspekcie informatyki i technologii. 
W Polsce jesteśmy liderem w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, IT, cloud computingu 
i ochrony danych. Mamy w swoim zespole 
utytułowanych doradców w tych obszarach.  
Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie 
regulacyjnym dla sektora bankowego 
i ubezpieczeniowego, sektora IT, e-commerce, 
telekomunikacyjnego i farmaceutycznego oraz 
przy projektach badawczo-rozwojowych, w tym 
w zakresie transferu technologii. Reprezentujemy 
klientów w sporach sądowych oraz 
międzynarodowych arbitrażach. Doradzamy 
w zakresie fuzji i przejęć. Świadczymy 
kompleksowe doradztwo przy zamówieniach 
publicznych zarówno po stronie zamawiających, 
jak i wykonawców. Wspieramy sektor obrony 
i bezpieczeństwa. Naszą pozycję na rynku 
potwierdzają coroczne wyróżnienia 
w międzynarodowych rankingach: Chambers 
Global, Chambers Europe, Legal 500, World 
Trademark Review, Intellectual Asset 
Management – Patent 1000 oraz rodzimych 
publikacjach 
 

Dołącz do międzynarodowego 
zespołu ponad 1200 prawników. 

Pracuj z nami dla największych 
światowych marek.  

W minionym roku doradzaliśmy 
klientom ze 118 krajów. 

 

  


