OFERTA PRACY
Stanowisko: Asystent prawny
Miejsce pracy: Białystok
Kogo: Studenta V roku
Poszukuję do stałej współpracy osoby zaangażowanej oraz kreatywnej, która wesprze
rozwijającą się Kancelarię w codziennej pracy. Oferta jest kierowana przede wszystkim do
osób chcących rozwijać się w zakresie prawa gospodarczego, spółek handlowych,
podatkowego, administracyjnego, budowlanego, pracy lub innych gałęziach prawa
związanych z obsługą przedsiębiorców.
Twój zakres obowiązków:
 pisanie i redagowanie projektów dokumentów, umów oraz projektów pism procesowych
 kontakt z sądami, organami administracji i organami wymiaru sprawiedliwości
 praca administracyjna, tj. obsługa korespondencji oraz archiwizacja dokumentacji
Moje wymagania:
 dostępność czasowa: minimum 3 dni w tygodniu
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Lex oraz obsługi urządzeń biurowych
 biegła znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego będzie dodatkowym
atutem
 doświadczenie zawodowe w firmie lub kancelarii prawnej będzie dodatkowym atutem
 dodatkowym atutem będzie zamiar uzyskania tytułu adwokata, radcy prawnego lub
doradcy podatkowego.
Oferuję:
 wynagrodzenie zależne od posiadanych kwalifikacji
 elastyczne godziny pracy
 stałe wsparcie merytoryczne
 możliwość rozwoju zawodowego
 kontakt ze środowiskiem biznesowym
 pracę na podstawie umowy zlecenie
Oferta kierowana jest do osób chcących nawiązać trwałą relację z Kancelarią, nie jest to
oferta dla osób zainteresowanych wyłącznie epizodyczną praktyką.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
kancelaria@kpkunda.pl, w tytule maila proszę wpisać: CV – asystent prawny – Imię i
Nazwisko. Informuję, że skontaktuję się tylko z wybranymi kandydatami.
W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Kancelarię Prawo gospodarcze i Podatki Adwokat Krystian Patryk Kunda w
celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”.
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