Enjoy what you do.
We are looking for
an Intern / Legal Analyst (f/m)
to join our Products & Health Department
(Warsaw) ref. no. 1/PH/2022
What we would expect:
 Student (5th year) or master’s degree in law (Polish regulations)
 Interest in developing in the areas of product, pharmaceutical, medical device and digital health law
 Proactive attitude within the cooperation in the fast-growing Products & Health team
 Independent in analytical thinking and drawing proper conclusions
 Ability to manage time and organise one's own work
 Good knowledge of MS Office and legal applications (Lex, Legalis)
 Excellent command of Polish and English language, written and spoken
 Experience gained during studies abroad is welcome

Your responsibilities:
 Support the Products & Health team in day-to-day matters related to the life sciences, safety and product
liability areas
 Assistance in preparation of legal advice and pleadings
 Analysis of changes in the law and preparation of materials and studies in Polish and English

What we offer:

Cafeteria benefit
plan
(inc. sport card)

Professional
structure,
not corpo

Flexibility to start
working between
8 - 10

Exposure to
interesting projects

Work @ home
policy

Have a voice
We listen to ideas

Location at
Hala Koszyki

Clear career
path

Development options
in NGL companies

Private
healthcare

Apply now: recruitment@nglservices.pl
Find out more: www.ngllegal.com

Enjoy what you do.
Poszukujemy Praktykanta (k/m)
do Działu Products & Health
(Warszawa) ref. no. 1/PH/2022
Nasze oczekiwania:
 Status studenta piątego roku albo absolwenta prawa (konieczna znajomość polskiego prawa)
 Zainteresowanie rozwojem w obszarze prawa produktowego, farmaceutycznego, wyrobów medycznych
oraz digital health
 Proaktywność we współpracy z dynamicznie rozwijającym się zespołem Products & Health
 Umiejętność samodzielnego analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków
 Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 Dobra znajomość MS Office oraz programów prawniczych (Lex, Legalis)
 Mile widziane doświadczenie w postaci studiów na zagranicznej uczelni

Twoje zadania:
 Wsparcie zespołu Products & Health w bieżących sprawach związanych z obszarem life sciences,
bezpieczeństwa i odpowiedzialności za produkt
 Udział w przygotowywaniu porad prawnych i pism procesowych
 Analizowanie zmian w prawie i przygotowywanie materiałów i opracowań w języku polskim i angielskim

Co oferujemy:

Pakiet benefitów
(kafeteryjny, w tym
kartę sportową)

Profesjonalną
strukturę,
nie korporację

Możliwość
rozpoczęcia pracy
pomiędzy 8 - 10

Możliwość pracy
z domu

Wpływ na NGL
Słuchamy pomysłów

Lokalizację
w Hali Koszyki

Udział w ciekawych
projektach

Jasną ścieżkę
kariery

Rozwój w ramach
spółek Grupy NGL

Opiekę
medyczną

Aplikuj: recruitment@nglservices.pl
Dowiedz się więcej: www.ngllegal.com

