
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Poszukujemy kandydatów do pracy w prężnej Kancelarii Prawnej w Katowicach, specjalizującej się 

w prawno-podatkowej obsłudze inwestycji oraz transakcji M&A. Nasze usługi świadczymy w zakresie prawa 

cywilnego, handlowego, gospodarczego oraz prawa pracy. Pracujemy z młodymi adeptami prawa, 

kształcimy ich, a najlepszym – po zdanym egzaminie zawodowym – proponujemy dalszą współpracę.  

 

Kogo szukamy: 

• Prawnika / Aplikanta adwokackiego lub radcowskiego 

✓ posiadającego doświadczenie z zakresu corporate law/M&A, w tym przygotowania, negocjacji 

umów inwestycyjnych, transakcyjnych etc. 

✓ znającego język angielski w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym 

✓ mającego łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole 

✓ potrafiącego samodzielnie i terminowo organizować pracę 

Czego oczekujemy od kandydata: 

• doświadczenia zawodowego w opisanym wyżej zakresie (mile widziane doświadczenie 

w prowadzeniu negocjacji) 

• znajomości przepisów prawa cywilnego oraz handlowego 

• umiejętności analizowania problemów prawnych i przedstawiania wyników analizy w formie 

projektów opinii 

• umiejętności gromadzenia informacji i ich właściwego przetwarzania 

• zaangażowania i rzetelności 

• bardzo dobrej znajomości MS Office (MS Excel, MS Word) 

Co oferujemy: 

• atrakcyjne warunki współpracy 

• wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności 

• przyjazną, koleżeńską atmosferę 

• możliwość swobodnego uczestniczenia w zajęciach na aplikacji radcowskiej/adwokackiej 

 

Oferty prosimy przesyłać na adres: biuro@kzip.pl 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.  

Informujemy, że Administratorem danych jest adwokat Izabela Kuś-Zielińska prowadząca działalność w Katowicach 

przy ul. Lwowskiej 38. 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. 


