
Oferta pracy

Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Korczyński, Larski, Durek spółka partnerska poszukuje absolwenta studiów prawniczych
(ewentualnie dyspozycyjnego studenta ostatniego roku) do pracy na stanowisku prawnika.

Miejsce pracy: Chorzów

Od kandydatów oczekujemy:
● wysokiej kultury osobistej,
● zaangażowania oraz dobrej organizacji pracy,
● umiejętności analitycznego myślenia, jasnego i precyzyjnego formułowania myśli, kreatywności oraz skrupulatności,

odpowiedzialności za powierzone zadania,
● dyspozycyjności,
● mobilności – z uwagi na fakt, że praca wiąże się z koniecznością kontaktu (także osobistego) z sądami, komornikami oraz

innymi organami administracji państwowej, a także klientami Kancelarii, preferowani będą kandydaci dysponujący środkiem
transportu,

● biegłej znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

Do zadań pracownika należało będzie w szczególności:
● sporządzanie pism procesowych,
● opracowywanie koncepcji dla prowadzonych spraw,
● bieżący nadzór nad przebiegiem prowadzonych spraw, zarówno sądowych, jak i pozasądowych,
● sporządzanie analiz prawnych oraz udzielanie konsultacji,
● kontakt telefoniczny oraz osobisty z sądami, komornikami sądowymi, wszelkimi innymi organami oraz klientami Kancelarii.

Oferujemy:
● zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
● możliwość rozwoju oraz pracę z doświadczonym zespołem,
● elastyczny czas pracy,
● zdobywanie doświadczenia z dziedziny prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego.

Prosimy o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: rekrutacje@kld.com.pl. 

W CV proszę zawrzeć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Adwokaci i Radcowie Prawni Korczyński, Larski, Durek sp.p. moich
danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji. 

Informujemy, iż:
● administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest spółka Adwokaci i Radcowie Prawni Korczyński, Larski,

Durek sp.p. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Świętokrzyska 2. Telefon: +48 32 270 45 15, adres e-mail:
kancelaria@kld.com.pl,

● podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi
udział w rekrutacji,

● podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom,
● podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na

podstawie przepisów Kodeksu pracy,
● podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, lub do chwili wycofania zgody na

przetwarzanie danych osobowych.
● kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00-193 Warszawa –  gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
● kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i usunięcia i cofnięcia zgody na przetwarzanie.


	Slajd 1

