
 

 

Do zespołu kancelarii szukamy osoby na stanowisko radcy prawnego. 

Miejsce pracy: Gliwice. 

Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i jednostek samorządu 

terytorialnego. Dzięki temu udało nam się wypracować unikalne podejście i nieszablonowe rozwiązania 

w obu tych dziedzinach. 

Aktualnie świadczymy stałą pomoc prawną na rzecz kilkudziesięciu podmiotów. Klientami Kancelarii są 

przedsiębiorcy z całej Polski, a także jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne 

i stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego. 

Więcej o nas przeczytasz na www.pwkp.pl. 

Do obowiązków radcy prawnego będzie należała bieżąca, samodzielna obsługa klientów kancelarii, 

z uwzględnieniem dyżurów w siedzibie klienta.  

Jeżeli: 

 masz uprawnienia radcy prawnego, 

 masz co najmniej dwuletnie doświadczenie w osobistej obsłudze spółek kapitałowych (dział 
prawny spółki bądź praca w kancelarii, samodzielna obsługa klienta – warunek konieczny),  

 bez względu na to co robisz, zawsze starasz się, aby było to na jak najwyższym poziomie, 

 nie boisz się współpracy z różnymi klientami w ramach kilku projektów równocześnie, 

 lubisz ludzi i bezpośredni kontakt z klientem, 
to właśnie Ciebie szukamy.  

Prawo jazdy kat. B i własny samochód będą dodatkowym atutem.  

Oferujemy: 

 umowę B2B (wynagrodzenie od 6 tys. netto wzwyż),  

 możliwość pracy w trybie home office (poza dyżurami w siedzibie klientów, możliwość 
indywidualnego ustalenia), 

 możliwość dofinansowania szkoleń, kursów, 

 miesięczne premie uzależnione od wyników pracy. 
 

Prosimy o przesyłanie CV uwzględniającego stawiane wymagania w zakresie doświadczenia, bez listu 

motywacyjnego, na adres natalia.krupa@pwkp.pl. Kancelaria przewiduje dalsze etapy rekrutacji, w 

tym prośbę o sporządzenie krótkiej opinii prawnej i rozmowę kwalifikacyjną. Skontaktujemy się z 

wybranymi osobami.  

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Puchała Wróbel Krupa Polifke Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z 

siedzibą w Gliwicach, przy ul. o. Jana Siemińskiego 33/2, 44-100 Gliwice. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem e-mail: sekretariat@pwkp.pl. 

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy. Możemy 

przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 

przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, której treść została uwzględniona w przesłanych dokumentach 

rekrutacyjnych. 
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4. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak brak niektórych z nich (imienia i nazwiska) uniemożliwia udział w 

rekrutacji. 

5. Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez 

okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentu 

zakończenia procesu rekrutacji. 

7. Państwa dane możemy przekazać dostawcom usług IT, takim jak hosting i systemy informatyczne.  

8. W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, kontaktując się z nami pod adresem e-

mail sekretariat@pwkp.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Mają Państwo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których 

przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę) do innego administratora danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że zakres przysługujących Państwu uprawnień nie jest jednakowy 

w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych. To oznacza, że nie zawsze będą mogli Państwo skorzystać ze 

wszystkich wymienionych praw. Szczegóły dotyczące sposobu realizacji uprawnień opisane zostały w art. 16 – 21 RODO. 

 


