
What we would expect:

 Master’s degree in law (Polish law regulations), fsecond year of legal apprenticeship preferably

 ~ 2 years of experience in real estate sector

 Interest in real estate law and regulations

 Analytical thinking and drawing proper conclusions

 Ability to manage time and organise one's own work

 Very good command of Polish and English language, written and spoken

 Good knowledge of MS Office and legal applications (such as: Lex, Legalis)

 Good communication skills

Your responsibilities:

 Supporting our team and our clients in real estate projects

 Drafting contracts, memoranda or legal opinions

 Assisting team in running administrative procedures (for example related to construction permits or

environmental decisions), drafting applications, appeals, etc.

 Analysing documents in course of preparation of due diligence reports

We are looking for a Junior Associate (f/m)
to join our Real Estate Department

(Warsaw or Poznań) ref. no. 1/RE/2021

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

http://www.ngllegal.com/
mailto:recruitment@nglservices.pl


Nasze oczekiwania:

 Tytuł magistra prawa (znajomość polskich przepisów prawa jest warunkiem koniecznym), preferowany

status aplikanta drugiego roku

 ~ 2 lata doświadczenia w obsłudze sektora nieruchomości

 Zainteresowanie prawem nieruchomości

 Umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków

 Umiejętność zarządzania czasem i organizowania pracy

 Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego, w mowie i w piśmie

 Dobra znajomość MS Office oraz programów prawniczych (Lex, Legalis)

 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Twoje zadania:

 Wsparcie naszego zespołu oraz klientów w pracach dot. projektów nieruchomościowych

 Sporządzanie projektów umów, opinii prawnych, analiz

 Wsparcie zespołu w toku postępowań administracyjnych (np. dotyczących uzyskiwania pozwoleń na

budowę lub decyzji środowiskowych), przygotowywanie pism procesowych w toku takich postępowań

 Analiza dokumentów w celu sporządzania raportów due diligence

Poszukujemy Młodszego Prawnika (k/m)
do Działu Prawa Nieruchomości

(Warszawa lub Poznań) ref. no. 1/RE/2021

Co oferujemy:
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Dowiedz się więcej: www.ngllegal.com

Aplikuj:  recruitment@nglservices.pl

Enjoywhat you do.
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