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Kancelaria Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. z siedzibą w Warszawie 

zatrudni na umowę o pracę na pełny etat aplikanta adwokackiego lub radcowskiego I roku. 

 

Dla kogo jest to ogłoszenie: 

Dla osoby, która już teraz myśli o założeniu w przyszłości własnej kancelarii prawnej i chciałaby 

mieć możliwość nie tylko merytorycznego rozwoju poprzez udział w złożonych  i różnorodnych 

projektach, ale również nabyć umiejętności przedsiębiorcze. 

O ile czas aplikacji jest przeznaczony na naukę w wielu dziedzinach prawa, to jednak zdajemy sobie 

sprawę, że każdy ma własne zainteresowania konkretną dziedziną prawa. Przydzielając zadania 

staramy się aby korelowały one z preferencjami pracownika, jednakże w zakresie naszej 

specjalizacji, tj. obsługi prawnej sektora małych i średnich przedsiębiorców, również z udziałem 

kapitału zagranicznego. 

Jaki będzie zakres Twoich zadań: 

• obsługa prawna klientów, w tym sporządzanie umów, opracowywanie opinii prawnych, 

udział w negocjacjach, w czynnościach notarialnych   

• uczestnictwo w rozprawach sądowych  

• wsparcie merytoryczne członków zespołu Kancelarii 

Nasze oczekiwania: 

• co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego zdobytego w kancelarii prawniczej 

• bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, w  tym prawa spółek handlowych, 

• umiejętność formułowania umów handlowych, pism procesowych  

• dodatkowym autem jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego    

Mile widziane: 

• dobra organizacja czasu pracy 

• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji 

• rzetelność oraz zaangażowanie w realizacji powierzonych zadań 

• chęć udoskonalania swoich umiejętności oraz pozyskiwania doświadczenia 

• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole 

Co oferujemy:  

• zdobycie cennego doświadczenia zawodowego 

• możliwość rozwoju 
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Osoby zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o przesłanie CV na adres mailowy 
kancelarii: biuro@kzlegal.pl z dopiskiem PRACA.  
 
Aby wziąć udział w procesie rekrutacji prosimy o zawarcie w CV następujących klauzul w 
zależności od dobrowolnej decyzji: 
 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV 
oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie 
Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (02-703) , adres: ul. Bukowińska 24a lok. 
114 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko aplikant z moim udziałem.  

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV 
oraz innych dokumentach rekrutacyjnych przez Krzemień Zaliwska Adwokaci i Radcowie 
Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (02-703) , adres: ul. Bukowińska 24a lok. 
114 w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko aplikant z moim udziałem oraz w 
innych rekrutacjach w przyszłości.  

 
Jednocześnie informujemy, iż wyrażenie jednej z powyższych zgód na udział w rekrutacji jest 
dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 
 
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 

 


