
Enjoy what you do.

What we would expect:

 Master’s degree in law (first year advocate trainee welcome)

 Interest in criminal law, in particular white collar crime and criminal procedure

 Analytical thinking and drawing proper conclusions

 Ability to manage time and organise one's own work

 Excellent command of Polish and English language, written and spoken

 Good knowledge of MS Office (MS Excel, MS Word, PowerPoint) and legal applications

(such as: Lex, Legalis)

 Good communication skills

Your responsibilities:

 Supporting lawyers in white collar crime projects and internal investigations

 Drafting pleadings in the course of criminal proceedings

 Analysing documents and preparing strategies for conducting criminal proceedings (defense of

defendants, representation of victims)

 Cooperation with law enforcement authorities

We are looking for a Junior Associate
White collar & Investigations 

(Warsaw) ref. no. 1/KG/2019

What we offer:

Cateteria plan 

and sport card
Flexibility to start 

working between 

8 - 10

Work @ home

Policy
Have a voice

We listen to ideas

Location at

Hala Koszyki

Large structure,

not corpo
Exposure to 

interesting projects

Clear career 

path
Development options 

in NGL companies

Private 

healthcare

Mentor (Patron) during the application.

Apply:  recruitement@nglservices.pl

mailto:recruitement@nglservices.pl


Enjoy what you do.

Nasze oczekiwania:

 Ukończone studia na kierunku prawo (rozpoczęcie aplikacji adwokackiej mile widziane)

 Zainteresowanie prawem karnym, w szczególności karnym gospodarczym i procedurą karną

 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 (MS Excel, MS Word, PowerPoint) oraz programów prawniczych (typu:

Lex, Legalis)

 Komunikatywność

Twoje zadania

 Wsparcie prawników w projektach z zakresu prawa karnego gospodarczego i wewnętrznych

postępowań wyjaśniających

 Przygotowywanie projektów pism procesowych w postępowaniach karnych

 Analiza dokumentów i udział w przygotowywaniu strategii prowadzenia postępowania karnego

(obrona oskarżonych, reprezentacja pokrzywdzonych)

 Współpraca z organami ścigania

Poszukujemy Młodszego Prawnika do 
Zespołu Prawa Karnego Gospodarczego

(Warszawa) ref. no. 1/KG/2019

Co oferujemy:

Pakiet kafeteryjny

i kartę sportową
Możliwość 

rozpoczęcia pracy 

pomiędzy 8-10

Możliwość pracy 

z domu
Wpływ na NGL

Słuchamy pomysłów

Lokalizacja

w Hali Koszyki

Duża firma,

nie korporacja
Udział w ciekawych 

projektach

Jasną ścieżkę 

kariery
Rozwój w ramach 

spółek Grupy NGL 

Opiekę

medyczną

Aplikuj:  recruitement@nglservices.pl

Objęcie patronatem podczas aplikacji.

mailto:recruitement@nglservices.pl

