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Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy obsługuje osoby fizyczne,
podmioty gospodarcze oraz jednostki administracyjne. Praktykujemy w wielu
gałęziach prawa, w szerokim ujęciu terytorialnym, dla różnych branż.
Umoż l iwiamy specjalizację w dziedzinach wiodących Kancelarii.

Poszukujemy aplikantów i prawników do długofalowej współpracy, przez 
pełny okres aplikacji, a potencjalnie także i w późniejszym życiu
zawodowym.

Aktualnie rekrutujemy na stanowisko

apl ikantów oraz osób, które uzyska ły
pozytywny wynik z egzaminu na apl ikację ,  i
posiadają :
rzetelną  znajomość  prawa cywi lnego i
administracyjnego;
doświadczenie w obs łudze spó łek
handlowych i  podmiotów publ icznych ze
szczególnym uwzględnieniem jednostek
samorządu terytor ialnego (dodatkowy atut) ;
dobrą  znajomość  języka angielskiego (bądź
języka niemieckiego lub innego języka
obcego) w mowie i  p iśmie (znajomość  języka
obcego w ujęciu biznesowym lub prawniczym
będzie dodatkowym atutem);
prawo jazdy kategori i  B (duży atut) ;
umiejętność  pracy samodzielnie i  w zespole;
są  terminowe, sumienne, dok ładne, umieją
pracować  pod presją  czasu, bardzo dobrze
organizują  pracę .

moż l iwość  wspó łpracy z
doświadczonymi prawnikami przy
ciekawych projektach;
umowę  o pracę  na czas
nieokreś lony (do momentu
rozpoczęcia wykonywania zawodu
adwokata lub radcy prawnego) lub
umowę  cywi lnoprawną  o
wspó łpracę ;
motywacyjny system
wynagradzania;
praktyczną  naukę  zawodu;
elastyczne godziny pracy
umoż l iwiające udzia ł  w zajęciach
na apl ikacj i ,  innych aktywnościach
naukowych bądź  spo łecznych;
moż l iwość  f inansowania apl ikacj i .

Co oferujemyKogo poszukujemy

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Kancelarię Prawną Budnik, Posnow i
Partnerzy z siedzibą we Wrocławiu, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu celem umoż liwienia dalszego kontaktu w ramach kolejnych
procesów rekrutacyjnych. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co jednakże pozostaje bez wpływu na czynności podjęte przed jej cofnięciem. Prosimy
również z zapoznaniem się z naszą polityką prywatności znajdującą się na stronie: https:\\www.kbpp.pl/polityka_prywatnosci 
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