
Aplikant radcowski/prawnik/student prawa (IV;V rok) 

Tychy, śląskie 

Libiąż, małopolskie  

Zatrudnienie / Staż z opcją zatrudnienia. 

 

Obowiązki: 

1.bieżąca pomoc/obsługa radcy prawnego; 

2. analiza prawna spraw i problemów; 

3. przygotowywanie projektów opinii i pism prawnych, w tym procesowych; 

4. przygotowywanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych; 

5. zastępstwo procesowe (aplikant); 

5. Uczestnictwo w obsłudze klientów kancelarii (osobom fizycznym/podmiotom prowadzących 

działalność gospodarczą); 

o. Obsługa biura kancelarii. 

 

Wymagania: 

1. dobra organizacja, terminowość, sumienność, odpowiedzialność; 

2. Samodzielność; 

3. komunikatywność; 

4. umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu; 

5. dyspozycyjność; 

6. samochód + prawo jazdy. 

 

Mile widziane doświadczenie zawodowe. 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. 

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o zgłaszanie się, poprzez przesłanie maila (wraz z CV, 

listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) na adres: 

w.stypulkowski@lexprojects.pl . Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z 

wyrażeniem poniższej zgody: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lex Projects Kancelaria Radcy 

Prawnego Wojciech Stypułkowski, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych 

rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku)”.  

Równocześnie informujemy, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radca Prawny 

Wojciech Stypułkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lex Projects Kancelaria Radcy 

Prawnego Wojciech Stypułkowski (43-100 Tychy, ul. Budowlanych 35); podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji; ma Pani/Pan 

prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak 

również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; ma Pani/Pan 

prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: 

mailto:w.stypulkowski@lexprojects.pl


w.stypulkowski@lexprojects.pl; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora 

danych, w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz w celach statystycznych, do czasu zakończenia 

procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie; 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy. 
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