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MOODUL 1
Ärivaldkonna tutvustus
• Milline on advokaadibüroo ärimudel ja kriitilised edutegurid?

• Advokaadibürood Eestis- kui palju neid on ja kuidas turg on jaotunud?

• Advokaadibüroode peamised finantsnäitajad ja laiem Eesti vaade 

• Kuidas toimub äriarendus- kliendisuhete loomine ja hoidmine?

• Koostöö teiste advokaadibüroodega- kas ja kuidas see käib?  

• Roadshow- mis see on ja konkreetsed näited kogemusest? 
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MOODUL 2
Organisatsiooni üldtutvustus
• Meie büroo struktuur ja juhtimismudel

• Organisatsioonikultuur, väärtused ja traditsioonid

• Kuidas ühiskonnale tagasi anname? 

• Erinevad praktikagrupid ja nende lühitutvustus

• Tööprofiilid- erinevate rollide eesmärgid ja sisu

• Tugiteenuste vajadus ja mõte advokaadibüroo kontekstis
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MOODUL 3
Õigusvaldkondade tundmaõppimine
• Tehingute nõustamine

• Riskikapital ja start-up’id

• Kohtuvaidlused

• Arbitraaž

• Majanduskuriteod

• Keskkonnaõigus

• Fintech     

• Konkurentsiõigus

• Andmekaitse

• Intellektuaalomand, kaubamärgid ja patendid
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MOODUL 4
Advokaadi töö tutvustus

• Advokatuuri üldtutvustus

• Kuidas advokaadiks saadakse?   

• Kutsetunnistuse hoidmine

• Advokaadi tööeetika ja huvide konfliktid
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MOODUL 5
Välismaal õppimine ja erialane töökogemus

• Välisõpingute võimalused ja lisaväärtus- kogemuslood ja soovituste
jagamine

• Välismaal erialane töö- kogemuslood ja soovituste andmine
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MOODUL 6
Vestlused põnevate persoonidega
• Oma loo jutustamine ja kogemuse jagamine

• Valikute tegemine elus erinevates etappides

• Mis on aidanud tööalaselt edu saavutada?

• Millised on olnud peamised õppimiskohad

• Soovituste jagamine oma kogemuse baasilt

• Küsimustele vastamine
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MOODUL 7
Praktiline töökogemus

• Ühes või mitmes kliendiprojektis konkreetsete ülesannete täitmine

• Isiklik juhendaja annab laiema taustainfo ning konkreetsed tööülesanded

• Juhendaja toetab ja juhendab ülesannete täitmise juures

• Juhendaja annab tagasisidet jooksvalt ning praktika lõpus

• Juhendaja kaasab nõupidamistele, võimalusel kliendikohtumistele & kohtuistungitele

• Praktikaprogrammi läbinud tudengitega edasine suhtlemine ja kontakti hoidmine
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MOODUL 8
Sotsiaalsed üritused & fun

• Team building läbi ühise lõuna ja üksteisega tuttavaks saamise (esimesel päeval) 

• Pizzaõhtu büroos ja sotsialiseerumine kolleegidega (esimesel nädalal)  

• Bowlingu võistlus praktikantidele (teisel nädalal)

• Organiseerime kliendikülastuse (kolmandal nädalal)    

• Praktika lõpus toimub vahva viktoriin meie büroo kohta (neljandal nädalal)

• Tagasiside sessioon praktikantidega (neljandal nädalal)
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MENTORLUSPROGRAMMI kohad on piiratud. Programmi
pääsemiseks palun täida ära küsimustik, mis asub SIIN.

Küsimustikus antud info põhjal leiame Ellex Raidlast sulle
kõige sobivama inimese, kellega rääkida. Selleks võib
olla mõni jurist, advokaat, vandeadvokaat või koguni
keegi partneritest.

https://jltoyns0xa5.typeform.com/to/IYqv3LN0?typeform-source=ellex.legal


KOHTUMISENI PRAKTIKAL! 


