
Duraj Reck i Partnerzy jest renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie w kluczowych      
obszarach prawa oraz branżach biznesu. Jesteśmy zespołem składającym się z ponad 20 prawników, w tym
adwokatów i radców prawnych. Poza działalnością w kraju, posiadamy także międzynarodowe doświadczenie     
– prowadzimy sprawy we współpracy ze znanymi kancelariami prawnymi m.in. z Anglii, Niemiec, USA, Australii 

czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich.  Więcej o kancelarii przeczytasz na www.durajreck.com.

DURAJ RECK
K A N C E L A R I A  A D W O K A C K A

yć? 
my:

APLIKANTA ADWOKACKIEGO
/ APLIKANTA RADCOWSKIEGO

minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw 
z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, 
prawa karnego lub prawa podatkowego, 

bardzo dobra organizacja pracy, wysoka
samodyscyplina, 

wysoki poziom zaangażowania w realizację
powierzonych zadań, 

znajomość języka angielskiego na poziomie
zaawansowanym, 

bardzo dobre zdolności komunikacyjne oraz duża 
kultura osobista,

znajomość obsługi programów pakietu Microsoft 
Office oraz programów prawniczych Lex i Legalis.

możliwość rozwoju osobistego,

pracę w gronie doświadczonych prawników oraz
przy sprawach o różnym poziomie skomplikowania,

wynagrodzenie adekwatne do posiadanego
doświadczenia oraz umiejętności, 

pracę w przyjaznej atmosferze,

lekcje języka angielskiego,

UWA
 stałej współpracy z kancelarią.

NASZE WYMAGANIA: W ZAMIAN OFERUJEMY:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą elektroniczną na adres mailowy office@durajreck.com, 
pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie kancelarii przy ul. Gliwickiej 5 w Katowicach. Aplikacja powinna składać 
się z następujących dokumentów: CV, listu motywacyjnego oraz kserokopii legitymacji aplikanta adwokackiego lub 
radcowskiego. Przed przesłaniem dokumentów aplikacyjnych, w celu prawidłowego ich przygotowania, prosimy 
o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które są dostępne na stronie 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji drogą  elektro-
niczną na adres mailowy office@durajreck.com, pocztą tradycyjną 
lub osobiście w siedzibie kancelarii przy ul. Gliwickiej 5 w Katowicach.  
Aplikacja powinna składać się z następujących dokumentów: CV, listu 
motywacyjnego oraz kserokopii legitymacji aplikanta adwokackiego 
lub radcowskiego.

Duraj Reck i Partnerzy jest renomowaną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie w kluczowych 
obszarach prawa oraz branżach biznesu. Jesteśmy zespołem składającym się z ponad 20 prawników, w tym 
adwokatów i radców prawnych. Poza działalnością w kraju, posiadamy także międzynarodowe doświadczenie 
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Chcesz z nami współpracować? 
Aktualnie jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy z:

ADWOKATEM / RADCĄ PRAWNYM

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 
1182, 1662).

minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu spraw 
z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, 
prawa karnego lub prawa podatkowego, 

bardzo dobra organizacja, wysoka
samodyscyplina, 

wysoki poziom zaangażowania w realizację
powierzonych zadań, 

znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
 na poziomie zaawansowanym, 

bardzo dobre zdolności komunikacyjne oraz duża 
kultura osobista,

znajomość obsługi programów pakietu Microsoft 
Office oraz programów prawniczych Lex i Legalis.

możliwość rozwoju osobistego, 

współpracę z doświadczonymi prawnikami oraz
przy sprawach o różnym poziomie skomplikowania,

wynagrodzenie adekwatne do posiadanego
doświadczenia oraz umiejętności, 

przyjazną atmosferę.

NASZE WYMAGANIA: W ZAMIAN OFERUJEMY:


