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Kancelaria prawna stowarzyszona z KPMG

Kariera pełna wyzwań
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w Kancelarii D.Dobkowski
stowarzyszonej z KPMG lepiej zrozumiem oczekiwania nowoczesnego
przedsiębiorcy w zakresie usług prawniczych a tym samym potrafię
wyjść tym oczekiwaniom naprzeciw.
testu, zostałem zaproszony do siedziby
KPMG na test ze znajomości prawa oraz
tłumaczenie sprawdzające znajomość
języka angielskiego. Kolejnym etapem
była rozmowa kwalifikacyjna, która
zwykle jest już ostatnim etapem rekrutacji. Jednak w moim przypadku był
jeszcze jeden – spotkanie z Partnerem.
Nie ukrywam, że był to najprzyjemniejszy, ale także najbardziej stresujący
punkt programu.

Tomasz Maślak
Junior Lawyer

Jak trafiłeś do Kancelarii
D.Dobkowski?
Swoją przygodę z Kancelarią rozpocząłem ponad rok temu od praktyk. Po ich
zakończeniu otrzymałem ofertę stałej
pracy. Obecnie pracuję na stanowisku
Junior Lawyer.
Jak wspominasz rekrutację
do Kancelarii?
Rekrutacja była kilkuetapowa. Pierwszym krokiem było oczywiście złożenie
aplikacji. Ja zrobiłem to w ramach internetowych targów pracy, ale ogłoszenia
o rekrutacji dość regularnie pojawiają
się na najpopularniejszych portalach.
Następnie otrzymałem zaproszenie do
przystąpienia do testu online z języka angielskiego. Po pomyślnym ukończeniu

Co było
największym
prawniczym
wyzwaniem
podczas praktyk?
Był to projekt dotyczący transakcji
przejęcia polskiego
przedsiębiorstwa, działającego
w formie spółki
jawnej, przez podmiot zagraniczny.
Przejęcie wiązało się
z przekształceniem spółki,
utworzeniem dwóch SPV oraz
opracowaniem
optymalnej
struktury udziałowej pozwalającej na realizację obranych
celów. Projekt obejmował także kwestie rachunkowe oraz podatkowe
związane zarówno z samym finansowaniem transakcji, jak i ze środkami zgromadzonymi przez uczestniczące spółki.
Udział w projekcie wymagał praktycznego stosowania przepisów z uwzględnieniem zarówno podatkowych, jak i rachunkowych i korporacyjnych implikacji
podejmowanych czynności. Wiązał się
z analizą orzecznictwa sądów, interpretacji
podatkowych oraz wypowiedzi doktryny.
Obecnie pracujesz już na stanowisku
Junior Lawyer. Czego dotyczył
projekt, dzięki któremu nauczyłeś
się najwięcej?
Z pewnością jednym z takich projektów
było postępowanie antymonopolowe
z zakresu kontroli koncentracji, toczące
się przed Prezesem Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów. Takie postępowania wymagają nie tylko praktycznego stosowania prawa, ale także kompleksowego zrozumienia mechanizmów
działania danej branży. Udział w projekcie
był dla mnie tym bardziej istotny, że doskonalę swoją specjalizację w zakresie
fuzji i przejęć, a postępowania przed prezesem UOKiK są nieodłącznym elementem większości takich transakcji.
Co dały Ci doświadczenia
dotychczas zdobyte w Kancelarii?
Dzięki nim potrafię lepiej zrozumieć
oczekiwania nowoczesnego przedsiębiorcy w zakresie usług prawniczych
i tym samym wyjść tym oczekiwaniom
naprzeciw. Ponadto styczność z różnorodnymi sprawami w zakresie szeroko
pojętych stosunków gospodarczych,
daje mi możliwość praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy, pogłębienia jej i utrwalenia. Praca wymaga także
nieustannego kontaktu z podmiotami
zagranicznymi, przez co język angielski
jest w ciągłym użyciu. Podsumowując – dzięki doświadczeniu zdobytemu
w KPMG jestem lepiej przygotowany do
pracy w branży i mam silną kartę przetargową na rynku usług prawniczych.

D.Dobkowski
spółka komandytowa

Zapał i pasja kluczem do sukcesu.
Dołącz do zespołu Kancelarii
D.Dobkowski Sp.k.!

Co powiedziałbyś osobom, które
rozważają pracę w KPMG?
Myślę, że ostatecznie powinien przekonać ich fakt, że dzięki temu będą mogli
uczestniczyć w realizacji dużych, niejednokrotnie medialnych projektów, często
o zasięgu międzynarodowym. Przez to
właśnie praca w KPMG daje satysfakcję,
pozwala realizować się zawodowo i nie
grozi rutyną. KPMG to zdecydowanie odpowiednie miejsce pracy dla osób ambitnych, czerpiących satysfakcję z podejmowania coraz to nowych wyzwań.
A co robisz po pracy?
Wolne chwile najchętniej spędzam
z dobrą książką, najczęściej z szeroko
pojmowaną literaturą faktu, chociaż do
moich ulubionych autorów z pewnością
należy także np. Jack Kerouac z jemu
tylko właściwą „prozą spontaniczną”
i z zadziwiająco porywającym brakiem
fabuły. Jestem także fanem „ciężkiej”
muzyki, choć oczywiście nie pozostaję
zamknięty na pozostałe gatunki. Dużą
radość sprawia mi poznawanie nowych
brzmień, a także pogo na koncertach
ulubionych zespołów. Chętnie spędzam
też czas aktywnie, np. na intensywnym
treningu Krav Maga.
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