
bpv Braun Partners s.r.o.
Palác Myslbek
Ovocný trh 8, Praha 1
www.bpv-bp.com
Tel (+420) 224 490 000

ADVOKÁTKA | ADVOKÁT SE ZÁJMEM O ENERGETIKU

PRO POSÍLENÍ PRAŽSKÉHO TÝMU HLEDÁME

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS, se sídlem v centru Prahy, patří mezi významné advokátní 
kanceláře s dlouholetými zkušenostmi z mezinárodního prostředí. Specializuje se zejména na transakce v 
rámci korporátního práva a práva nemovitostí, energetické právo včetně obnovitelných energií, financování, 
restrukturalizace, pracovní právo, řešení sporů a rozhodčí řízení, soutěžní právo i daňové poradenství. 
V týmu bpv BRAUN PARTNERS působí vedle českých advokátů též advokáti a právníci s kvalifikací z 
Německa a Slovenska. 

Mezi klienty bpv BRAUN PARTNERS patří přední české i mezinárodní společnosti působící v klíčových 
ekonomických odvětvích. 

bpv BRAUN PARTNERS je členem bpv LEGAL, aliance advokátních kanceláří s pobočkami v  Bratislavě, 
Bruselu, Budapešti, Bukurešti, Praze a Vídni (v Rakousku též v Badenu, Mödlingu a Salcburku), pokrývající 
svým poradenstvím oblast střední a východní Evropy. Díky spolupráci v rámci této aliance ale i trvalé 
spolupráci s advokátními kancelářemi po celém světe nabízí bpv BRAUN PARTNERS svým klientům i 
spolupracovníkům široké spektrum služeb zahrnující i mezinárodní aspekty.

NÁPLŇ PRACOVNÍ POZICE:
❏ právní poradenství pro lokální i mezinárodní klienty především v energetice zahrnující:
»  analýzy otázek energetického práva včetně obnovitelných a jiných podporovaných zdrojů energie
»  účast na due diliegence a akvizicích výrobců, obchodníků a distributorů energie včetně přípravy smluv a jiné  

akviziční dokumentace
»  asistence při korporátních rozhodnutích
»  přípravu smluv o dodávkách, distribuci, připojení, věcných břemenech, pachtu a jiných smluvních typů v 

oblasti energetiky
❏ možnost účasti na soudních jednáních v oblasti energetiky
❏ možnost se rozvíjet i v dalších odvětvích práva, ve kterých je advokátní kancelář činná dle volby a talentu 

jednotlivých uchazečů

NABÍZÍME VÁM:
❏ zázemí stabilní a perspektivní společnosti se sídlem v centru Prahy
❏ možnost se hodně naučit a získat jedinečné know-how ve všech relevantních oblastech práva
❏ kontinuální odborné vzdělávání, semináře a kariérní růst, pravidelnou zpětnou vazbu a vedení od seniorních

kolegů
❏ účast na zajímavých energetických projektech často s mezinárodním přesahem
❏ příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu
❏ atraktivní finanční ohodnocení a firemní benefity

OČEKÁVÁME OD VÁS:
❏ vysokoškolské vzdělání v oboru právo v České republice, registrace ČAK
❏ pokročilou znalost práce na PC – MS Office, Beck-online, ASPI
❏ vynikající znalost českého jazyka, znalost anglického a/nebo německého jazyka
❏ vysokou úroveň odborných znalostí
❏ dobré komunikační schopnosti, pracovitost, pečlivost, zodpovědnost a loajalitu

Vaše strukturované životopisy v českém a anglickém/německém jazyce zasílejte prosím na hr@bpv-bp.com.
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ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA | KONCIPIENT 

SE ZÁJMEM O ENERGETIKU

PRO POSÍLENÍ PRAŽSKÉHO TÝMU HLEDÁME

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS, se sídlem v centru Prahy, patří mezi významné advokátní 
kanceláře s dlouholetými zkušenostmi z mezinárodního prostředí. Specializuje se zejména na transakce v 
rámci korporátního práva a práva nemovitostí, energetické právo včetně obnovitelných energií, financování, 
restrukturalizace, pracovní právo, řešení sporů a rozhodčí řízení, soutěžní právo i daňové poradenství. 
V týmu bpv BRAUN PARTNERS působí vedle českých advokátů též advokáti a právníci s kvalifikací z 
Německa a Slovenska. 

Mezi klienty bpv BRAUN PARTNERS patří přední české i mezinárodní společnosti působící v klíčových 
ekonomických odvětvích. 

bpv BRAUN PARTNERS je členem bpv LEGAL, aliance advokátních kanceláří s pobočkami v  Bratislavě, 
Bruselu, Budapešti, Bukurešti, Praze a Vídni (v Rakousku též v Badenu, Mödlingu a Salcburku), pokrývající 
svým poradenstvím oblast střední a východní Evropy. Díky spolupráci v rámci této aliance ale i trvalé 
spolupráci s advokátními kancelářemi po celém světe nabízí bpv BRAUN PARTNERS svým klientům i 
spolupracovníkům široké spektrum služeb zahrnující i mezinárodní aspekty.

NÁPLŇ PRACOVNÍ POZICE:
❏ právní poradenství pro lokální i mezinárodní klienty především v energetice zahrnující:
»  analýzy otázek energetického práva včetně obnovitelných a jiných podporovaných zdrojů energie
»  účast na due diliegence a akvizicích výrobců, obchodníků a distributorů energie včetně přípravy smluv a jiné  

akviziční dokumentace
»  asistence při korporátních rozhodnutích
»  přípravu smluv o dodávkách, distribuci, připojení, věcných břemenech, pachtu a jiných smluvních typů v 

oblasti energetiky
❏ možnost účasti na soudních jednáních v oblasti energetiky
❏ možnost se rozvíjet i v dalších odvětvích práva, ve kterých je advokátní kancelář činná dle volby a talentu 

jednotlivých uchazečů

NABÍZÍME VÁM:
❏ zázemí stabilní a perspektivní společnosti se sídlem v centru Prahy
❏ možnost se hodně naučit a získat jedinečné know-how ve všech relevantních oblastech práva
❏ kontinuální odborné vzdělávání, semináře a kariérní růst, pravidelnou zpětnou vazbu a vedení od seniorních

kolegů
❏ účast na zajímavých energetických projektech často s mezinárodním přesahem
❏ příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu
❏ atraktivní finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity
❏ vhodné i pro absolventy a juniorní koncipienty

OČEKÁVÁME OD VÁS:
❏ vysokoškolské vzdělání v oboru právo v České republice
❏ pokročilou znalost práce na PC – MS Office, Beck-online, ASPI
❏ vynikající znalost českého jazyka, znalost anglického a/nebo německého jazyka
❏ kvalitní úroveň odborných znalostí
❏ dobré komunikační schopnosti, pracovitost, pečlivost, zodpovědnost a loajalitu

Vaše strukturované životopisy v českém a anglickém/německém jazyce zasílejte prosím na hr@bpv-bp.com.
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Nabízíme Vám:

Tel.: (+420) 224 490 000
Fax: (+420) 224 490 033
www.bpv-bp.com
info@bpv-bp.com
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110 00 Praha 1

Pro posílení našeho týmu hledáme kolegy/ně na pozici

PRÁVNÍ STUDENT/KA S VELMI DOBROU ZNALOSTÍ NJ

7.6. 2022

 stabilní a perspektivní uplatnění v renomované
advokátní kanceláři

 příležitost získat právní zkušenosti včetně
německého práva

 možnost dalšího odborného vzdělávání

 moderní kancelářské prostory v centru Prahy,
příjemné pracovní prostředí a kolektiv

 perspektivu budoucí spolupráce

 odpovídající finanční ohodnocení

 časovou flexibilitu – práce v rozsahu 2-3 dny
týdně (možnost pracovat zcela z home office)

 1.-2. ročník právnické fakulty

 velmi dobrou znalost německého
jazyka, znalost anglického jazyka
výhodou

 znalost práce na PC – MS Office

 pracovitost, pečlivost a zodpovědnost

Očekáváme od Vás:

Pokud se chcete stát součástí týmu bpv BRAUN PARTNERS, zašlete prosím svůj 
strukturovaný životopis v českém jazyce e-mailem na hr@bpv-bp.com.
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Hledáme vhodného kandidáta | vhodnou kandidátku na pozici

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA PRO ZAHRANIČNÍ PROJEKT

7.6. 2022

 stabilní a perspektivní uplatnění v renomované
advokátní kanceláři

 příležitost získat právní zkušenosti včetně
německého práva

 možnost dalšího odborného vzdělávání

 moderní kancelářské prostory v centru Prahy,
příjemné pracovní prostředí a kolektiv

 perspektivu budoucí spolupráce

 odpovídající finanční ohodnocení

 časovou flexibilitu – práce v rozsahu 2 dny
týdně (možnost pracovat zcela z home office)

 studium gymnázia 6.-8. ročník

 velmi dobrou znalost německého
jazyka, znalost anglického jazyka
výhodou

 znalost práce na PC – MS Office

 pracovitost, pečlivost a zodpovědnost

Očekáváme od Vás:

Pokud se chcete stát součástí týmu bpv BRAUN PARTNERS, zašlete prosím svůj 
strukturovaný životopis v českém jazyce e-mailem na hr@bpv-bp.com.
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