
 

 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko asystent prawnika/prawnik  

 

Pracodawca: 

„Codex” Radcowie Prawni Bożek, Kupilas, Krupa Spółka komandytowa 

 

Miejsca wykonywania pracy: 

Bielsko-Biała 

 

Dane kontaktowe: 

Telefon: 33 496 33 00 

e-mail: edyta.gajewska@kancelaria-codex.pl 

 

Treść oferty pracy: 

Opis stanowiska i zadania:  

Do zadań należeć będzie m.in.: 

- sporządzanie wniosków, pism, w tym pism procesowych, etc., 

- obsługa klienta, 

- wydawanie opinii prawnych, 

- praca pod nadzorem radcy prawnego. 

 

Wymagane wykształcenie i umiejętności: 

- student 5-tego roku prawa, magister prawa lub aplikant aplikacji radcowskiej, 

- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 

- prawo jazdy kat. B., 

- sumienność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania, 

- zdolności komunikacyjne i interpersonalne, 

- bardzo dobra znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem, 

- posiadanie własnego samochodu będzie dodatkowym atutem, 

- doświadczenie w pracy w kancelarii będzie dodatkowym atutem.  

 

Dodatkowe informacje: 

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać do 12.06.2018 r. na wskazany poniżej adres e-mail - w temacie 

wpisując: "asystent prawnika/prawnik". 

Zastrzegamy, iż oferty niespełniające powyższych wymagań, nie będą przedmiotem postępowania 

rekrutacyjnego. 

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

Pouczenie: 

Proszę do cv dołączyć klauzulę o następującej treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko asystent prawnika/prawnik.” 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 



 

 

informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest kancelaria "Codex" Radcowie Prawni 

Bożek, Kupilas, Krupa spółka komandytowa z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24 lok. B16, 43-300 

Bielsko-Biała. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko 

asystent prawnika/prawnik oraz będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody. Podaje 

Pani/Pan swoje dane dobrowolnie jednocześnie godząc się na ich przetwarzanie. Pani/Pana dane osobowe 

nie będą przekazywane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie 

przez okres czasu wymagany do zakończenia procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Jeśli ktoś naruszy 

bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 


