
 

We are looking for a Junior Associate  

Corporate Department – Restructuring  

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

What we would expect: 

 Master’s degree in law (preferably trainee attorney-at-law or advocate trainee) 
 Approx. 1-2 years of experience (knowledge of restructuring and bankruptcy regulations would be an asset) 
 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) 

 

Your responsibilities: 

 Supporting senior lawyers in restructuring and bankruptcy projects 
 Drafting pleadings in the course of bankruptcy and restructuring proceedings 
 Analysing documents and potential bankruptcy/restructuring scenarios 
 Assisting in organisation and participation in creditor councils 

  

What we offer 

 

   

Send your application to: recruitment@nglservices.pl 

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 

Private  

healthcare 

Development options  

in NGL companies 
Clear career path Exposure to interesting 

projects 

Large structure, 

not corpo 



 

 Poszukujemy Młodszego Prawnika do  

Działu Prawa Korporacyjnego – Restrukturyzacje  

(Warszawa) nr ref. 1/CORP/2019 

 

Nasze oczekiwania wobec kandydata: 

 Ukończone studia na kierunku prawo (status aplikanta radcowskiego lub adwokackiego mile widziany) 
 Około 1-2 lat doświadczenia (znajomość zagadnień związanych z prawem upadłościowych lub prawem 

restrukturyzacyjnym mile widziana) 
 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) 

 

Twoje zadania: 

 Wsparcie starszych prawników w projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych 
 Przygotowywanie projektów pism procesowych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych 
 Analiza dokumentów i przygotowywanie analizy dot. potencjalnych scenariuszy upadłościowych / restrukturyzacyjnych 
 Pomoc w organizacji i uczestnictwo w radach wierzycieli 

Oferujemy 

 

   

Wyślij aplikację: recruitment@nglservices.pl 

Plan kafeteryjny  

i karta sportowa  
Rozpoczęcie pracy 

pomiędzy 8-10 

Polityka  

pracy z domu  
Wpływ na NGL. 

Słuchamy pomysłów 

Lokalizacja 

w Hali Koszyki 

Opieka 

medyczna 

Rozwój w ramach 

spółek Grupy NGL  
Transparentna  

ścieżka kariery 

Udział w ciekawych 

projektach 

Duża firma, 

ale nie korporacja 


