
Kancelaria Prawnicza „KaNet-Lex” Spółka komandytowa Hanna Korzan-Rybska i Partnerzy 
z siedzibą w Katowicach świadcząca obsługę prawną w szczególności z zakresu prawa 

handlowego i cywilnego poszukuje do współpracy: 
 

APLIKANT RADCOWSKI 
 

Miejsce pracy: Katowice 
 
Zakres obowiązków 

 analiza przepisów i orzecznictwa 
 sporządzanie opinii prawnych i doradztwo prawne w zakresie zleconym przez klientów 

Kancelarii 
 opracowywanie pism procesowych związanych z postępowaniami w sprawach dotyczących 

klientów Kancelarii 
 zastępstwo przed sądami, organami administracji publicznej 
 sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych 
 wsparcie radcy prawnego w codziennych zadaniach  

 
Wymagania 

 rozpoczęta aplikacja radcowska (I lub II rok) 
 doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego 
 zainteresowanie prawem handlowym i cywilnym 
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie 
 bardzo dobra organizacja czasu pracy 
 wysoka kultura osobista i zaangażowanie 
 punktualność, odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych zadań 
 umiejętność rozpoznawania problemów i ich rozwiązywania 

 
Oferujemy 

 zasady współpracy do ustalenia (początkowo na okres próbny) 
 wolny dzień na zajęcia teoretyczne  
 sprawowanie patronatu 
 praktyczną naukę zawodu i prowadzenia kancelarii 
 zdobycie doświadczenia w szeroko rozumianym prawie gospodarczym i obsłudze 

przedsiębiorców 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy Kancelarii: biuro@kanet-

lex.com.pl z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Kancelarię 
Prawniczą „KaNet-Lex” Sp.k. Hanna Korzan-Rybska i Partnerzy z siedzibą w Katowicach, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na 
potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Kancelaria Prawnicza „KaNet-Lex” Sp. k. Hanna Korzan-Rybska i Partnerzy 
z siedzibą w Katowicach. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz 
aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Dane zbierane są dla 
potrzeb rekrutacji. 


