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Dołączysz?

Program Praktyk 
Letnich CMS

Na zgłoszenia czekamy do 20 maja 2020!

Cały proces rekrutacji odbywa się online! 

Praktyki trwają jeden miesiąc w okresie od sierpnia do września.
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JAK DZIAŁAMY

NAGRODY

CMS W POLSCE

NAGRODY

Jesteśmy międzynarodową kancelarią prawniczą 
świadczącą kompleksowe usługi doradztwa 
prawnego i podatkowego na rzecz przedsiębiorstw, 
instytucji finansowych oraz organów administracji. 
Jako jedna z największych firm prawniczych
zatrudniamy ponad 4800 prawników w 75 biurach 
na całym świecie.

Jesteśmy jedną z największych i najbardziej 
doświadczonych kancelarii w Polsce – działamy 
na polskim rynku od 25 lat. W biurach CMS 
w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 170 
prawników, którzy doradzają klientom działającym
we wszystkich sektorach gospodarki.

Jakość działania kancelarii potwierdzają nagrody
i rekomendacje polskich i międzynarodowych 
wydawnictw branżowych:
• CMS od lat nieprzerwanie zajmuje czołowe pozycje 

w międzynarodowych rankingach kancelarii 
prawniczych takich jak Chambers and Partners oraz 
Legal500;

• Najbardziej pożądany pracodawca wśród kancelarii 
prawnych – Antal 2017 i 2018;

• Trzecie miejsce w kategorii „Najbardziej pożądany 
pracodawca wśród kancelarii prawnych” –
w badaniu ELSA Poland „Studenci prawa w Polsce 
2019”;

• Client Service Law Firm of the Year (Polska) - według
rankingu Chambers and Partners (2017);

• Drugie miejsce w Polsce (2019) w rankingu dziennika 
Rzeczpospolita pod względem liczby prawników;

• Piąta kancelaria na świecie pod względem liczby 
prawników.
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Program Praktyk Letnich
Cała rekrutacja odbywa się online!  

KROK 1 Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij swoje CV.

KROK 2 Rozwiąż test rekrutacyjny online z wiedzy prawniczej 
(obejmuje podstawowe zagadnienia KC, KPC, KSH, KPA i KP) 
oraz z języka angielskiego (z elementami Legal English)  
w jednym z dwóch dostępnych terminów: 9 maja lub 21 maja. 

KROK 3 Weź udział w zdalnej rozmowie rekrutacyjnej.

WYBÓR 
PRAKTYKI

Nasza kancelaria jest wewnętrznie podzielona 
na praktyki. W formularzu zostaniesz poproszony 
o wybór preferowanych:  
o Energetyka i projekty infrastrukturalne (w tym prawo 

ochrony środowiska);
o Transakcje i prawo spółek (w tym prawo podatkowe);
o Postępowania sporne i arbitraż;
o Nieruchomości i budownictwo;
o Bankowość i finanse międzynarodowe;
o Prawo gospodarcze i zagadnienia regulacyjne (w tym 

prawo pracy, zamówienia publiczne, ochrona konkurencji 
oraz prawo własności intelektualnej i nowych 
technologii).

KOGO 
SZUKAMY?

Zapraszamy studentów co najmniej trzeciego roku studiów 
prawniczych oraz absolwentów, biegle władających językiem 
angielskim (znajomość innych języków obcych będzie 
dodatkowym atutem). Poszukujemy osób ambitnych, które 
z pasją i zaangażowaniem będą chciały rozwijać swoje 
kompetencje w naszym zespole. 
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NASZA 
OFERTA

Wypełnij formularz 
zgłoszeniowy 

do 20 maja 2020 r. [        ]

Zapraszamy na płatne praktyki, w trakcie których
zapewniamy pakiet szkoleń wprowadzających oraz stałą 
opiekę mentorów. Przez cały czas będziesz mieć dostęp 
do nowoczesnych narzędzi pracy oraz możliwość udziału 
różnorodnych szkoleniach kierowanych do naszych 
prawników. 

Praktyki w kancelarii trwają jeden miesiąc i odbywają się 
w cyklach od sierpnia do września. Kładziemy nacisk 
na to, aby każdy praktykant dostawał informacje zwrotne 
wskazujące zarówno na jego mocne strony, jak i obszary 
do rozwoju. 

W połowie miesiąca spotykamy się na „lunch&learn”, 
a każdy miesiąc jest zakończony wspólnym wyjściem, 
na którym mamy okazję, już mniej formalnie, porozmawiać 
o przyszłości oraz podsumować staż.

2017 2018 2019

OCENA OGÓLNA 9,1 9,3 9,3

OPIEKA MENTORA 9,4 9,3 9,2

WALOR PRAKTYCZNY 8,9 9,1 9,2

Jak oceniają nasz program absolwenci? 

*Średnia ocen w skali od 1 do 10 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Obserwuj nasze wydarzenie na Facebooku 
„Praktyki Letnie w CMS 2020”.  Pamiętaj, że możesz porozmawiać 
z naszymi Ambasadorami, którzy działają na 12 uczelniach w całej Polsce.
Masz więcej pytań? Napisz do nas na: rekrutacja@cms-cmno.com

mailto:rekrutacja@cms-cmno.com
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Działalność akademicka

Dla absolwentów Programu Praktyk Letnich CMS przygotowaliśmy 
12 miesięczny program stażowy, który zakłada odbycie w tym czasie 
3 miesięcznych praktyk w 4 różnych departamentach CMS. Pozwala 
poznać specyfikę ich działania oraz podjąć świadomą decyzję, w jakim 
kierunku pragniesz kształtować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego.

Chcemy być częścią społeczności akademickiej i wspierać rozwój młodych 
prawników, dlatego działamy na uniwersytetach w całej Polsce! 
W 12 ośrodkach akademickich działa nasz Program Ambasadorski, jesteśmy 
też sponsorem strategicznym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 
Prawa ELSA Poland, które działa w 16 polskich miastach. Chętnie 
pokazujemy się na targach kariery dla prawników, uczestniczymy 
w konferencjach naukowych na uniwersytetach oraz organizujemy własne 
projekty dedykowane studentom. Zachęcamy do śledzenia naszych działań
i zapraszamy do udziału! 

Pytania dotyczące Kancelarii, Programu Ambasadorskiego, czy konkursów 
i innych inicjatyw akademickich prosimy kierować na adres: 
karolina.fras@cms-cmno.com

Pytania dotyczące rekrutacji, Programu Letnich Praktyk oraz Stażu 
Rotacyjnego prosimy kierować na adres: rekrutacja@cms-cmno.com

Bądź na bieżąco i obserwuj nasze kanały medialne:

CMS Polska

CMSPolskaKariera

CMS Poland

STAŻ ROTACYJNY

mailto:karolina.fras@cms-cmno.com
mailto:rekrutacja@cms-cmno.com
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Bezpłatny serwis internetowy.

Subskrypcja artykułów o tematyce 
prawniczej dostarczanych drogą 
mailową. 

cms-lawnow.com

CMS

ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

T +48 22 520 55 55
F +48 22 520 55 56

Publikacje eksperckie online.

Szczegółowy, międzynarodowy przegląd 
wiedzy prawniczej.

eguides.cmslegal.com

J. H. Dąbrowskiego 79a
60-529 Poznań
Polska

T +48 22 520 83 00
F +48 22 520 83 33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm Spółka Komandytowa jest członkiem CMS Legal Services European
Economic Interest Grouping (CMS EEIG), Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych, które koordynuje działalność 
organizacji skupiającej niezależne kancelarie prawne. CMS EEIG nie świadczy usług doradczych, świadczą je wyłącznie kancelarie 
członkowskie CMS EEIG w ramach swoich jurysdykcji. CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich stanowią samodzielne 
i odrębne pod względem prawnym podmioty, z których żaden nie posiada uprawnień do zaciągania zobowiązań w imieniu 
pozostałych. CMS EEIG oraz każda z kancelarii członkowskich ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za swoje własne działania 
I zaniechania. Nazwa CMS” oraz określenie “kancelaria” odnoszą się do niektórych bądź do wszystkich kancelarii 
członkowskich lub ich poszczególnych biur.

Biura CMS:
Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpia, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bogota, Bratysława, Bristol, Bruksela, Budapeszt, 
Bukareszt, Casablanca, Dubaj, Düsseldorf, Edynburg, Frankfurt, Funchal, Genewa, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Kijów, 
Kolonia, Lima, Lipsk, Lizbona, Ljubljana, Londyn, Luksemburg, Lyon, Madryt, Manchester, Maskat, Mediolan, Meksyk, 
Monachium, Monako, Moskwa, Paryż, Pekin, Podgorica, Poznań, Praga, Reading, Rijad, Rio de Janeiro, Rzym, Sarajewo, 
Santiago, Sewilla, Sheffield, Singapur, Skopje, Sofia, Stambuł, Strasburg, Stuttgart, Szanghaj, Tirana, Utrecht, Warszawa, 
Wiedeń, Zagrzeb i Zurych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cms.law


