Kancelaria Prawna Szmyrka Nawrat & Wspólnicy
z siedzibą we Wrocławiu

Kancelaria Prawna Szmyrka Nawrat & Wspólnicy istnieje od 10 lat. Tworzymy kilkunastoosobowy
zespół doświadczonych prawników, wysokiej klasy specjalistów w różnych dziedzinach prawa.
Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Świadczymy usługi na rzecz Klientów krajowych i zagranicznych. Współpracujemy z zagranicznymi
kancelariami w ramach sieci Alliance of Bussines Lawyers, dzięki czemu realizujemy także projekty
transgraniczne.
W związku z rozwojem naszej Kancelarii
zapraszamy do składania ofert
APLIKANTÓ
W ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

Jakich kompetencji poszukujemy?
Praca w Kancelarii Szmyrka Nawrat & Wspólnicy to codzienne podejmowanie wyzwań i
odpowiedzialność za najwyższą jakość świadczonych usług.
Od kandydatów oczekujemy:
● Umiejętności analitycznego myślenia oraz poprawnej argumentacji
● Samodzielności, terminowości, rzetelności i dokładności oraz odpowiedzialności
i zaangażowania przy wykonywaniu powierzonych zadań
● Dobrej organizacji pracy i czasu
● Chęci do nauki oraz podnoszenia własnych kompetencji
● Umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
● Bardzo dobra znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem.

Jaki jest zakres obowiązków na stanowisku?
To świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz Klientów Kancelarii. W szczególności:

●
●
●
●
●
●

Przygotowanie pism procesowych
Opracowanie umów
Wydawanie opinii prawnych
Analizowanie zagadnień prawnych
Reprezentowanie Klientów przed sądami i urzędami
Udział w obsłudze transakcji gospodarczych

Co oferujemy?
Aplikując do Kancelarii Prawnej Szmyrka Nawrat & Wspólnicy zyskujesz:
● Stanowisko dające możliwość praktycznego interdyscyplinarnego rozwoju przy wsparciu
doświadczonych prawników
● Możliwość współpracy ze specjalistami przy ciekawych i różnorodnych sprawach
● Dobre warunki pracy, jasne zasady wynagradzania oraz świadczenia dodatkowe (m.in. karta
sportowa, pakiet medyczny)
● Zatrudnienie na umowę o pracę
● Możliwość objęcia patronatem

Aplikuj!
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłania CV na adres: praca@sniw.pl
W temacie lub w treści maila prosimy o wpisanie: „Rekrutacja 2018”

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

