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Naše aktivnosti na različnih lokacijah so v skladu z lokalno zakonodajo in pravili Odvetniške zbornice, vključno s sodelovanjem s samostojnimi lokalnimi odvetniki.  

 
PROGRAM POLETNE PRAKSE  
WOLF THEISS 2017 
 

 

Spoštovani študenti! 

 

V imenu Odvetniške pisarne WOLF THEISS – Podružnice v Sloveniji bi vam radi predstavili Program poletne 

prakse Wolf Theiss 2017. 

 

Za kakšen program gre? 

Wolf Theiss je ena izmed vodilnih avstrijskih odvetniških pisarn na področju Srednje, Vzhodne in 

Jugovzhodne Evrope (SEE/CEE) s pisarnami v 13 državah te regije. Vedno iščemo izjemne pravnike, ki bi se 

po končanem študiju pridružili naši ekipi, zato smo zasnovali program tritedenske prakse, ki bo potekala v 

juliju ali avgustu 2017. Program praktikantom omogoča, da spoznajo potek dela v veliki odvetniški pisarni in 

izkusijo odvetniški poklic v praksi. Izbrani kandidati bodo vsakodnevno delali pod okriljem osebnega mentorja 

in na koncu prejeli priporočilo, ki ga bodo lahko uporabili kot referenco za nadaljnjo kariero (prošnje za 

zaposlitev, podiplomski študij ipd.). 

 

Kje dobim več informacij?  

Več informacij o samem programu poletne prakse boste lahko pridobili na predstavitvi dne 26. maja 2016 ob 

10:00 v prostorih Pravne fakultete.  

 

Kaj pridobim?  

Gre za plačano delo, namenjeno ambicioznim študentom, ki bi radi pridobili delovne izkušnje v svojem 

bodočem poklicu v spodbudnem profesionalnem okolju.  

 

Program je tudi odlična priložnost za študente, ki bodo kmalu zaključili študij in bi radi spoznali poklic pravnika 

s korporativnega vidika in izkusili, kako poteka delo v mednarodni odvetniški pisarni. Praksa traja tri tedne. 

 

Kakšen je postopek prijave? 

Postopek prijave je zelo preprost. Do 11. junija 2017 pošljite svoj življenjepis in motivacijsko pismo na 

elektronski naslov my.career.ljubljana@wolftheiss.com. Prijave morajo biti v angleškem jeziku. Prijavijo se 

lahko vsi redni študenti višjih letnikov in absolventi Pravne fakultete v Ljubljani. Po opravljenem izboru bomo 

najboljše kandidate povabili na razgovor. 

 

Če imate kakršna koli vprašanja, obiščite našo spletno stran 

http://www.wolftheiss.com/ ali nam pišite na my.career.ljubljana@wolftheiss.com. 

 

Veselimo se vaše prijave! 

 

Wolf Theiss Ljubljana Team 
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