Cieciórski, Wacławik Spółka Partnerska Radców Prawnych – Kancelaria CW
to stabilny pracodawca i rzetelny partner biznesowy.
Od ponad 10 lat zapewniamy Klientom skuteczną i profesjonalną opiekę prawną realizowaną w życzliwej i
przyjaznej atmosferze. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców (m.in. branża budowlana,
transportowa, nieruchomości), przekształceniach spółek, doradztwie podatkowym, windykacji wierzytelności,
prawie medycznym.
W naszej Kancelarii stale rozwijasz swoje kompetencje. A jako ekspert uczestniczysz w jej kształtowaniu.

Obecnie poszukujemy zmotywowanej osoby, która jest zainteresowana bezpieczną, ciekawą i
rozwijającą pracą w sympatycznym zespole.
Zapraszamy do składania ofert na stanowisko:

RADCA PRAWNY
miejsce pracy: Toruń
więcej o nas: www.kancelariacw.pl

Twoje zadania:
• bieżąca obsługa prawna Klientów biznesowych w zakresie:

•
•
•
•
•
•
•

- prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
- nieruchomości i procesów inwestycyjnych
- przygotowywania umów handlowych
- postępowania administracyjnego
analiza i identyfikowanie zagrożeń wynikających z przepisów prawnych w odniesieniu do
działalności gospodarczej Klientów
proponowanie Klientom rozwiązań prawnych mających na celu minimalizowanie ryzyka
wynikającego z prowadzonej działalności
opracowywanie i opiniowanie projektów umów handlowych
reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych
nadzór merytoryczny nad czynnościami prawnymi realizowanymi przez aplikantów
przygotowywanie opinii prawnych i innej dokumentacji prawnej dla Klientów
bieżące monitorowanie stanu prowadzonych spraw.

Aplikuj do nas jeżeli:
• jesteś Radcą Prawnym i masz wiedzę w zakresie prawa pracy, nieruchomości i procesów
•
•
•
•
•
•
•

inwestycyjnych
Twoje doświadczenie nie musi być duże, dla nas liczy się wiedza i zaangażowanie
masz zdolności analityczne i umiesz trafnie formułować wnioski
ważna jest dla Ciebie samodyscyplina i osiągane wyniki
umiesz i lubisz komunikować się z ludźmi, pracować z nimi i tworzyć zespół
bierzesz odpowiedzialność za swoje zadania
zdobywanie wiedzy i wykorzystywanie jej w praktyce jest dla Ciebie ważne
posiadasz również inne kompetencje/zainteresowania, które chcesz wykorzystać w przyszłości

Dodatkowo docenimy:
• doświadczenie w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym
• znajomość języka angielskiego

Od nas otrzymasz:
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczne i stabilne zatrudnienie na podstawie kontraktu B2B
interesujące wynagrodzenie
pełne wdrożenie w obowiązki oraz wsparcie doświadczonych prawników
rozwój kompetencji i możliwość poszerzania wiedzy
będziesz miał wpływ na wykonywaną pracę i samodzielność w działaniu
pracę w sympatycznym i życzliwym zespole
prywatną opiekę medyczną w ramach dodatkowego ubezpieczenia
swój pokój w nowoczesnym, klimatyzowanym biurze, dobrze skomunikowanym z każdą częścią
miasta.

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią CW.
Wyślij swoje CV klikając na przycisk APLIKUJ… i sprawdź ją osobiście.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Pamiętaj o zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z nowymi przepisami.
Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (ustawa z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)) w celach niezbędnych dla realizacji procesów
rekrutacyjnych w Spółka Partnerska Radców Prawnych Cieciórski, Wacławik na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.”

