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Chcesz zdobyć doświadczenie, ugruntować wiedzę 
i udoskonalić swoje umiejętności praktyczne?

Chcesz używać najnowocześniejszych technologii 
i pracować pod opieką najlepszych specjalistów 
w swojej dziedzinie?

Zapraszamy do naszego zespołu, który liczy ponad 200 osób i stale rośnie.

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających 
się polskich kancelarii. Wspieramy się nawzajem, inspirujemy, wyznacza-
my trendy, wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie. Wszystko 
po to, aby dostarczać naszym klientom wyjątkową wartość: doradztwo 
prawne z dogłębnym zrozumieniem biznesu naszych klientów. Jesteśmy 
prawnikami, doradcami podatkowymi oraz ekspertami finansowymi, 
którzy realizują kompleksowe, multidyscyplinarne usługi.

Oczywiście nie samą pracą człowiek żyje – chętnie wychodzimy razem 
po pracy, bierzemy udział w wyjazdach integracyjnych, spotkaniach 
świątecznych i eventach sportowych. Nasi pracownicy z sukcesami re-
prezentują firmę w biegach.

Ukończyłeś/łaś III, IV lub V rok prawa? Zapraszamy na płatne prak-
tyki do SSW Pragmatic Solutions!

Twoje praktyki mogą odbywać się w jednym z naszych biur (w War-
szawie, Poznaniu, Krakowie) w formie stacjonarnej lub hybrydowej.

Dołącz do nas i weź udział w projektach praktyk:  
Banking & Finance, M & A, Taxes (Litigation, Transfer Pricing, 
VAT, PIT, CIT, M & A), Labour Law, Energy & Environment, 
Infrastructure, Litigation, Arbitration, IP / TMT, Real Estate, 
Capital Markets i innych.

Czekamy właśnie na Ciebie!
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Dlaczego praktyki w SSW Pragmatic Solutions?

• Możesz mieć realny wkład w ciekawe i prestiżowe projekty

• Zaopiekuje się Tobą doświadczony prawnik

• Po zakończeniu praktyk możesz otrzymać propozycję stałej współ-
pracy

• Będziesz mieć dostęp do najnowszych technologii chmurowych Mi-
crosoft i innych nowoczesnych rozwiązań technologicznych

• Zaoferujemy Ci wynagrodzenie adekwatne do Twojego doświadcze-
nia i zaangażowania czasowego od 3 500 PLN brutto

Pasujesz do nas jeżeli:

• Wyróżniasz się zaangażowaniem, rzetelnością, komunikatywnością

• Potrafisz myśleć analitycznie

• Zależy Ci na pogłębianiu wiedzy i wykorzystywaniu tego czego się 
dowiedziałaś/łeś w praktyce

• Umiesz skrupulatnie redagować teksty pism

• Znasz bardzo dobrze język angielski i pakiet Microsoft Office

• A do tego sprawnie zarządzasz swoim czasem pracy

Proces rekrutacji

1. ETAP Złóż swoją aplikację

2. ETAP Wybranych Kandydatów zaprosimy na testy badające wiedzę 
prawniczą oraz poziom Legal English do jednego z naszych biur 
lub online

3. ETAP Rozmowa kwalifikacyjna z przedstawicielem wybranej praktyki

4. ETAP Osoba zarządzająca praktyką podejmuje decyzję o Twoim do-
łączeniu do SSW Pragmatic Solutions

Przy zgłoszeniu, w formularzu rekrutacyjnym, prosimy o wskazanie pre-
ferowanego zespołu oraz terminu odbywania praktyk.

CLIMB WITH US TO SUCCESS — PROGRAM PRAKTYK W SSW PRAGMATIC SOLUTIONS
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Kandydatów spełniających powyższe 
kryteria prosimy o przesłanie CV wraz 
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w celu 
rekrutacji (jak niżej).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, 
Szczepaniak, Okoń sp. k. z siedzibą 
w Warszawie, (kod: 00-124) przy Rondo ONZ 1, 
moich danych osobowych, podanych 
przeze mnie w niniejszym formularzu 
aplikacyjnym, w tym w załączonym CV, 
w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.”

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na skrzynkę 
praca@ssw.solutions Kariera w SSW


