Aplikant adwokacki lub radcowski – Dział Prawa
Karnego REKRUTACJA 2022
Chmielniak Adwokaci nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim lub
radcowskim w pełnym wymiarze czasu pracy
Zakres obowiązków
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie projektów pism procesowych
Zastępstwa procesowe w sądzie oraz uczestnictwo w czynnościach przed organami ścigania
Analiza dokumentów i udział w budowaniu strategii postępowania
Wspieranie adwokatów i radców prawnych w prowadzonych sprawach
Kontakt z urzędami i organami ścigania
Bieżący kontakt z Klientami kancelarii

Wymagania:
•
•
•
•
•
•

Status aplikanta adwokackiego/ radcowskiego I roku
Znajomość prawa karnego, gospodarczego i cywilnego
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
Znajomość obsługi programu MS Office oraz programów prawniczych (Lex, Legalis)
Zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania
Prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutami będą:
•
•
•
•
•

Zainteresowanie prawem karnym, w szczególności karnym gospodarczym, skarbowym
Doświadczenie w pracy w kancelarii
Dobra znajomość drugiego języka w mowie i piśmie
Ukończone lub planowane studia podyplomowe ze szczegółowych gałęzi prawa
Chęć specjalizacji w określonej gałęzi prawa potwierdzona dotychczasową aktywnością

Ponadto:
Od kandydatów oczekujemy umiejętności pracy w zespole, zaangażowania oraz otwartości na nowe inicjatywy
a także swobody w poruszaniu się w obszarze social media. Świadczenie usług może oznaczać konieczność
odbywania podróży służbowych w związku z prowadzonymi sprawami. Praca w Katowicach.
Oferujemy:
•
•
•
•

Konto

Pracę w specjalistycznej kancelarii wyróżnionej w rankingu Legal 500 w dziedzinie „White collar crime”
Możliwość kierunkowego rozwoju zawodowego pod opieką doświadczonych praktyków
Udział w interesujących i wieloaspektowych projektach z prawa karnego gospodarczego
Przyjazną kulturę pracy
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Jak aplikować?
Prosimy o kierowanie wiadomości z kandydaturami na adres e-mail info@chmielniak.com.pl umieszczając w
tytule APLIKACJA APLIKANT 2022. Termin na składanie aplikacji: 28.02.2022 rok.
Klauzula informacyjna.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i
Radców Prawnych (40-079) Katowice ul. Gliwicka 6/2. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
jest realizacja procesu rekrutacji a podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na
wzięcie udziału w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania
procesu wyboru kandydata i po zakończeniu tego procesu nie będą dalej przetwarzane. Ma Pan/Pani prawo
dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do: żądania od Administratora sprostowania swoich
danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wydania kopii danych osobowych
przetwarzanych przez Administratora i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym cofnięcie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem o ile podstawą prawną przetwarzania jest zgoda podmiotu danych. W sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo
do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie uniemożliwi wzięcie
udziału w rekrutacji. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom Administratora oraz
innym podmiotom na podstawie stosownych upoważnień lub zawartych umów (klienci i kontrahenci
administratora, dostawcy itp.). Ponadto, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym
organom i instytucjom państwowym na podstawie przepisów prawa. Pana/Pani dane osobowe, w związku z
prowadzoną rekrutacją, nie będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego a
także nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
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