
MÁTE CHUŤ JÍT PRACOVAT DO TÝMU, KDE NAJDETE PŘÁTELSKOU ATMOSFÉRU S DŮRAZEM 
NA SKLOUBENÍ VAŠEHO STUDIA SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAKTICKÝCH ZKUŠENOSTÍ?

PROČ PRACOVAT U NÁS?
Budete pracovat v sehraném týmu, jehož záběr práva 
je s ohledem na zaměření týmu na projekty velmi široký. 
Vedle práva obchodního, občanského a správního 
můžeš získávat zkušenosti a doplňovat znalosti i v 
právu duševního vlastnictví, pracovním právu, právu 
životního prostředí či veřejných zakázkách a dalších 
právních oblastech. 

Jsme velká kancelář, velikost naší kanceláře však 
znamená, že máme kvalitní back office, díky čemuž 
naši právní studenti vykonávají především právní práci. 

 
Při získávání nových zkušeností a rozšiřování 
znalostí práva se budete moci učit nejen od členů 
svého týmu,  
ale i od akademiků, se kterými spolupracujeme, jako 
jsou docent Bohumil Havel či profesor Karel Eliáš.

Kancelář se nachází jen 500 metrů od Právnické 
fakulty UK, takže přesun z fakulty do kanceláře 
zabere minimum času.

V případě zájmu o práci u nás, nám prosím zašlete své CV v češtině a angličtině s fotografií na e-mailovou 
adresu PRK_recruitment@prkpartners.com k rukám Andrey Czvengroschové. Do předmětu e-mailové zprávy 
prosím uveďte „právní student – tým DJR a JL“. Všem uchazečům děkujeme za projevený zájem.

CO POŽADUJEME?
•   studium právnické fakulty v České republice
•   dobrou znalost angličtiny, případně i němčiny  

slovem i písmem
•   znalost MS Office  

– Outlook, Word, Excel, PowerPoint
•   flexibilitu, smysl pro odpovědnost a pro detail
•   schopnost samostatného uvažování a týmové práce

A CO TI NABÍZÍME?
•   zaměstnanecké benefity - příspěvky na stravování, 

možnost sportovních aktivit, zajímavé firemní akce 
anebo možnost zúčastnit se různých školení

•   odpovídající platové ohodnocení
•   právní praxi kousek od PFUK
•   perspektivu odborného růstu
•   zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí

PRÁVNÍ 
STUDENT/KA
SE ZNALOSTÍ AJ
Hledáme kolegy/kolegyně pro kancelář v Praze  
na pozici PRÁVNÍ STUDENT/KA (student 3. nebo  
4. ročníku PF) se znalostí AJ, případně i NJ.




