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Wiedza 
Zaangażowanie 
Doświadczenie

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą we Wrocławiu 
w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje kandydatów na stanowisko:

Asystent Radcy Prawnego – w obszarze obsługi spółki (m/k)
Miejsce pracy: Wrocław

Nr. ref. K/KAiRP/ARP-S/17

Osoba zatrudniona na stanowisku Asystenta Radcy Prawnego będzie odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną departamen-
tu sprzedaży spółki publicznej, polegającej w szczególności na: sporządzaniu projektów ogólnych warunków umów, wzorców 
umów, umów indywidualnych z kontrahentami oraz przygotowaniu informacji prawnych.

Wymagania:

wykształcenie wyższe prawnicze,

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej spółek polegającej m.in. na sporządzaniu projektów umów, 

praktyczna znajomość prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów,

dokładność i umiejętność pracy pod presją nieprzekraczalnych terminów,

wysoka kultura osobista i komunikatywność, 

umiejętność współpracy i pracy w interdyscyplinarnych zespołach,

dokładność i zaangażowanie,

dobra znajomość pakietu MS Office (w tym MS Excel) oraz obsługi urządzeń biurowych,

dyspozycyjność 5 dni w tygodniu: od pn.- pt.

Dodatkowe atuty:

doświadczenie w obsłudze spółki publicznej,

znajomość zagadnień z zakresu: ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej,  

prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

Oferujemy:

pracę w kancelarii uplasowanej na 5. miejscu w skali ogólnopolskiej pod względem liczby zatrudnionych prawników 

według rankingu „Rzeczpospolitej” z dn. 20.04.2017,

możliwość podnoszenia kwalifikacji w podmiocie należącym do grupy kapitałowej spółki notowanej na GPW,

przyjazną atmosferę pracy w ambitnym i dynamicznie rozwijającym się zespole,

możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego z różnych dziedzin prawa,

atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,

miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV) z nr ref. K/KAiRP/ARP-S/17 
w możliwie szybkim terminie na adres:HR@lebekiwspolnicy.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 922.).


