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Kancelaria zatrudni aplikanta radcowskiego
Dobrzański Bzymek-Waśniewska Sroka-Maleta s.c. Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie,
specjalizująca się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu prawa farmaceutycznego,
prawa własności intelektualnej, prawa pracy oraz prawa gospodarczego,
poszukuje osób na stanowisko:
Aplikant Radcowski
Miejsce pracy: Kraków
Oferujemy:
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub współpracę B2B, w zależności od preferencji kandydata;
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorze
farmaceutycznym - w jednej z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki;
• udział w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań prawnych i biznesowych;
• pracę w ciekawych (w tym międzynarodowych) projektach pod okiem doświadczonych prawników,
specjalistów w swoich dziedzinach;
• lekcje języka angielskiego w ramach czasu pracy;
• elastyczne godziny pracy, szanujemy konieczność uczestnictwa w zajęciach na aplikacji;
• wsparcie pozostałych członków zespołu i pracę w miłej atmosferze;
• pracę w biurze w ścisłym centrum Krakowa;
• możliwość objęcia patronatem.
Poszukiwane kompetencje pracownika:
• ukończone studia prawnicze i status aplikanta radcowskiego;
• doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych;
• praktyczna znajomość przynajmniej jednej z następujących dziedzin prawa: prawo farmaceutyczne lub
medyczne, prawo pracy, prawo gospodarcze lub prawo własności intelektualnej;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie B2/C1);
• doświadczenie w obsłudze prawnej świadczonej w języku angielskim;
• odpowiedzialność i terminowość w realizacji powierzonych zadań;
• pozytywne nastawienie i zaangażowanie.
Jeżeli nie spełniasz wszystkich kryteriów ale masz zapał do nauki, również zapraszamy do wysłania CV.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres mailowy
kancelaria@kancelariadbs.pl .
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Dobrzański
Bzymek-Waśniewska Sroka-Maleta Kancelaria Radców Prawnych s.c., ul. Długa 4/6 , 31 – 146 Kraków, email:
kancelaria@kancelariadbs.pl , poprzez zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym dla procesu rekrutacji.
Informujemy, iż podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię wyłącznie w
postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procesie rekrutacyjnym, ponieważ jest to niezbędne dla
celu przeprowadzenia rekrutacji. Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo do żądania od
administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Osobom przekazującym dane osobowe przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podane przez Państwa dane osobowe
przechowywane będą przez okres czterech miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego, a następnie
zostaną trwale usunięte z systemów administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych
naruszającego przepisy mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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