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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 (m/k)
Nr ref. K/ARP/KAiRP/17
Miejsce pracy: Wrocław

Asystent Radcy Prawnego dołączy do jednego z zespołów w Kancelarii i będzie zaangażowany w prowadzenie spraw klientów indy-
widualnych kancelarii z zakresu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym i sądowym. Do głównych zadań 
Asystenta należeć będzie: sporządzanie projektów pozwów oraz dalszych pism procesowych, w tym: zażaleń, apelacji, zastrzeżeń do 
opinii biegłych i in., prowadzenie rozmów telefonicznych oraz wsparcie radcy prawnego i zespołu w wybranych czynnościach biu-
rowych. Asystent będzie miał tym samym możliwość zapoznania się ze strategią prowadzenia postępowania w sporach sądowych.

Wymagania:

wykształcenie wyższe prawnicze lub studenci ostatniego roku prawa,

dobra znajomość i zainteresowanie prawem cywilnym- zobowiązań i procedurą cywilną,

mile widziane doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu projektów pism procesowych, 

umiejętność swobodnego formułowania myśli, 

doświadczenie w pracy w kancelariach będzie istotnym atutem,

umiejętność przeprowadzenia rozmów telefonicznych, 

bardzo dobra organizacja pracy pod presją czasu,

komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność 5 dni w tygodniu- od pn-pt.

Oferujemy:

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

według rankingu „Rzeczpospolitej” z dn. 20.04.2017, 

atrakcyjne warunki zatrudnienia,

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

przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole,

miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego
na adres: HR@lebekiwspolnicy.pl z podanym w temacie nr ref.: K/ARP/KAiRP/17.

www.lebekiwspolnicy.pl/aktualnosci/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

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.).


