
WE ARE HIRING!
Jsme experti na startupy a jejich financování.

Děláme M&A transakce, korporát, duševní

vlastnictví, IT právo a vše okolo inovací. Hledáme

talentované právníky a právničky, které nám

pomůžou budovat skvělou advokátní kancelář: 

- advokátní koncipienty

- studenty 4. a 5. ročníku

Praha 1, cool kolektiv, zajímavá 

práce & multisportka. 

CV a dotazy posílejte na: 

info@mavericks.legal

Detaily na našem webu:

www.mavericks.legal



WE ARE HIRING!

M&A a Corporate – zaměření na venture kapitálové a private equity transakce převážně v segmentu
technologií a inovací, korporátní agenda;
IT & IP – zaměření na IT, softwarové právo, duševní vlastnictví, ochranné známky, e-sport, herní vývoj a
mnohé další.

Odměnu odpovídající kvalitě práce a pracovnímu nasazení;
Práci pro ty nejzajímavějšími klienty na českém trhu;
Možnost mimořádně rychlého osobního i profesního růstu;
Multisportku, firemní akce, cool kolektiv a příjemné pracovní prostředí
Možnost home office

Pracovitost, svědomitost a nasazení;
Zájem o moderní technologie a novou ekonomiku;
Aktivní znalost anglického jazyka;
Předchozí pracovní zkušenost v oborech M&A / Corporate / IT & IP výhodou

Hledáme kolegyně a kolegy do naší advokátní kanceláře nové generace. 
 

O MAVERICKS 
MAVERICKS je advokátní kancelář se sídlem v Praze. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti rychle se
rozvíjejících společností a trhů, nových technologií, IT a IP práva, venture kapitálového a private equity
financování. Jsme hrdými poradci mnoha skvělých technologických společností, investorů, inkubátorů a
akcelerátorů. Poskytujeme špičkové právní služby s důrazem na vysokou přidanou hodnotu pro naše
klienty. Lehce, jednoduše a za použití nejmodernějších technologií.

Otevřené pozice 
Hledáme advokátní koncipienty a studenty 4. a 5. ročníků do obou našich hlavních týmů na pozice:

Pokud máte zájem pracovat na komplexních problémech v těch nejvíce se rozvíjejících oblastech,
dostanete k tomu u nás příležitost. Hledáme někoho, kdo se nebojí přijmout výzvu a kdo bude připraven s
námi naplňovat naši vizi o kvalitních právních službách nové generace. 

Co nabízíme

Co očekáváme

Jak se hlásit
CV a motivační dopis zašlete na info@mavericks.legal. Vybraní kandidáti budou pozváni na

osobní pohovor.
 

Pokud byste se chtěli dozvědět více o našich aktivitách a přístupu, můžete se podívat na náš
web nebo LinkedIn.

 

mailto:info@mavericks.legal
https://www.mavericks.legal/
https://www.linkedin.com/company/maverickslegal/

