Kancelaria Adwokacka adwokat Monika Wypych
www.kamw.pl
Głównym celem działalności Kancelarii Adwokackiej Adwokat Moniki Wypych jest poszukiwanie
konstruktywnych rozwiązań prawnych odpowiadających w największym możliwym stopniu założeniom
biznesowym związanym z działalnością Klientów, jak również świadczenie na najwyższym poziomie
pomocy prawnej Klientom indywidualnym. Zespół Kancelarii Adwokackiej w kontaktach ze swoimi
Klientami charakteryzuje wysoka wiedza merytoryczna, zaangażowanie, rzetelność oraz ciężka praca.
W chwili obecnej poszukujemy osoby do współpracy na stanowisku:
STARSZY PRAWNIK
Miejsce pracy: Częstochowa
Region: śląskie
Opis stanowiska:
▪

bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii, kontakt z klientami;

▪

sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, aktów wewnętrznych;

▪

przygotowywanie oraz opiniowanie umów;

▪

występowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych

▪

występowanie przed organami administracyjnymi;
Wymagania:

▪

ukończony co najmniej pierwszy rok aplikacji adwokackiej lub radcowskiej;

▪

wysoka kultura osobista;

▪

bardzo dobra znajomości pakietu MS Office;

▪

samodzielność, sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków;

▪

odpowiedzialność, zaangażowanie.
Dodatkowym atutem będzie:

▪

ukończenie aplikacji adwokackiej lub radcowskiej;

▪

posiadanie tytułu adwokata lub radcy prawnego;

▪

doświadczenie w pracy w dużej kancelarii prawnej;

▪

znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;

▪

prawo jazdy kat. B.
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Oferujemy:
▪

przyjazną atmosferę w pracy;

▪

atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia;

▪

możliwość poszerzenia wiedzy i rozwoju zawodowego;

▪

możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie ofert zawierających CV ze zdjęciem na adres
mailowy: m.wypych@kamw.pl
(dokumenty tylko w formacie PDF)
Zastrzegamy możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, ze zm.)"

- Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Wypych ul. Kilińskiego 72/74 lok. 33, 42-218 Częstochowa, +48 601 321 830 || +48 535 551 991, m.wypych@kamw.pl
www.kamw.pl

