OFERTA PRACY
PRAWNIK W ZESPOLE PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO
Dołącz do nas, jeśli:







posiadasz wykształcenie wyższe prawnicze i minimum rok doświadczenia w pracy
w kancelarii prawnej lub dziale prawnym,
bardzo dobrze znasz prawo cywilne i handlowe,
odnajdujesz się w procesach sądowych,
bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
potrafisz jasno i precyzyjnie formułować wypowiedzi,
jesteś dokładny i sumienny oraz zaangażowany w realizację powierzonych zadań.

Do Twoich obowiązków należeć będzie:








kompleksowa, bieżąca obsługa prawna procesów sądowych dotyczących spraw
z zakresu prawa budowlanego, w tym kontakt z klientem, analiza prawna
przedstawionych zagadnień, udział w rozprawach,
obsługa klientów w zakresie stosunków gospodarczych, w tym przygotowywanie
i opiniowanie projektów umów, w szczególności w zakresie prawa budowlanego,
prawa autorskiego, prawa w Internecie, prawa medycznego,
obsługa klientów działających w formie spółek prawa handlowego, w tym
przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych, m.in. umów i statutów
spółek, regulaminów organów, projektów uchwał organów,
obsługa klientów w zakresie spraw związanych z e-usługami, w tym przygotowywanie
regulaminów świadczenia usług, analiza stosowanych regulaminów.

Oferujemy:





elastyczność wyboru formy zatrudnienia,
możliwość rozwoju w największej kancelarii prawnej w regionie,
przyjazną atmosferę w pracy,
możliwość skorzystania ze szkoleń prawnych zgodnych z zakresem Twoich
obowiązków.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@bieluk.pl

W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na
przetwarzanie danych osobowych (wzór poniżej).
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.

W przesyłanej aplikacji zawierającej CV prosimy dopisać następującą klauzulę zgody na przetwarzanie danych
osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych,
w tym szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (o ile takie dane zostały przeze
mnie podane), przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z siedzibą w Białymstoku, ul.
Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pani/Pan wycofać
zgodę między innymi poprzez wysłanie na powyższy adres mailowy oświadczenia dostępnego pod
następującym linkiem: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w obecnej lub przyszłych rekrutacjach.
W przypadku, gdy chce Pani/Pan, aby Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy przechowywała
Pana/Pani dane do przyszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych,
w tym szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (o ile takie dane zostały przeze
mnie podane) przez Kancelarię Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, z siedzibą w Białymstoku, ul.
Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ten podmiot.”
Proszę pamiętać, że w każdym czasie zgoda może być przez Panią/Pana wycofana. Może Pani/Pan wycofać
zgodę między innymi poprzez wysłanie na powyższy adres mailowy oświadczenia dostępnego pod
następującym linkiem: Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w obecnej lub przyszłych rekrutacjach.

