
 

 

 

 

 

W związku w związku z dynamicznym rozwojem Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego w oddziale 

naszej kancelarii w Katowicach poszukujemy  ambitnych kandydatów na stanowisko: 

Aplikant radcowski/adwokacki (Junior Associate) 
Miejsce pracy: Katowice. 

CZY JESTEŚ OSOBĄ, KTÓREJ POSZUKUJEMY? 

W swojej pracy stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm i wysoki poziom merytoryczny, 

 dlatego też szukamy ludzi ambitnych, z talentem, osób które wysoko stawiają sobie poprzeczkę,  

są nastawieni na rozwój. Szukamy pasjonatów i specjalistów w danej dziedzinie prawa, którzy potrafią 

pracować samodzielnie i doskonale wykorzystują w praktyce posiadaną wiedzę. 

WYMAGANIA: 

• aplikacja radcowska lub adwokacka z wysokimi ocenami z aplikacji,  

• minimum roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej lub na stanowisku asystenta sędziego 
Sądu Okręgowego lub Sądu Apelacyjnego,  

• umiejętność sporządzania umów, opinii prawnych oraz pism procesowych,  

• doskonała znajomość przepisów prawa cywilnego, postępowania cywilnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw gospodarczych, 

• zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego podejścia do projektów, 

• profesjonalizm w wykonywaniu powierzanych zadań, chęć samodoskonalenia zawodowego, 

• wysoki poziom motywacji i umiejętność realizacji własnych zamierzeń zawodowych w pracy 
zespołowej, z uwzględnieniem nadrzędnego interesu klienta i jakości realizowanych przez Kancelarię 
projektów, 

• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, 

• umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów, 

• sumienność, dokładność, rzetelność, 

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie z uwzględnieniem terminologii 
prawniczej (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem), 

• prawo jazdy kategorii B.  

WYBRANEJ OSOBIE OFERUJEMY: 
 

• pracę w Dziale Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego w  prestiżowej, dynamicznie rozwijającej 
się  kancelarii prawnej, 

• możliwość rozwoju zawodowego dzięki udziałowi w realizacji ambitnych projektów, w szczególności z 
zakresu prawa cywilnego, 

• atrakcyjne warunki wynagrodzenia  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:  
rekrutacja@sadkowskiiwspolnicy.pl 

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. 
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Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”, 
nie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (D.U. Nr 133 Poz.883). 


