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Nasza Kancelaria od 25 lat świadczy kompleksową obsługę prawną dla największych firm w Polsce doradzając 

Klientom na każdym etapie ich działalności. Kancelarię tworzą ludzie o nowatorskim podejściu do prawa. Mamy 

znaczące osiągnięcia w obsługiwaniu transakcji w zakresie prawa spółek, rynków kapitałowych czy fuzji i przejęć 

(M&A) zarówno na rynku polskim jak i europejskim.  

W Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita za rok 2021, nasza Kancelaria została rekomendowana na 

drugiej pozycji w dwóch kategoriach: doradztwo prywatne klientom oraz  przygotowanie wejścia na giełdę/rynki 

kapitałowe i papiery wartościowe. 

 

Obecnie poszukujemy Aplikantów I-II roku na stanowisko: 

PRAWNIK 

 

Jeśli do nas dołączysz, będziesz odpowiedzialny/-a  za: 

• Wsparcie prawników Kancelarii w obsłudze prawnej transakcji handlowych 

• Udział w dużych projektach prawnych, świadczonych dla międzynarodowych grup kapitałowych  

• Obsługę korporacyjną spółek 

• Sporządzanie projektów umów gospodarczych 

 

Szukamy osoby, która: 

• Posiada wiedzę i minimum roczne doświadczenie z zakresu prawa umów gospodarczych lub spółek 

handlowych 

• Płynnie posługuje się językiem angielskim w mowie i piśmie 

• Jest dyspozycyjna  5 dni w tygodniu w pełnym wymiarze czasu pracy 

• Posiada wysokie zdolności analityczne oraz umiejętność klarownego i zwięzłego formułowania wypowiedzi 

 

W zamian oferujemy: 

• Możliwość rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo w międzynarodowych projektach 

• Pracę w młodym, zgranym zespole 

• Zatrudnienie w renomowanej Kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Atrakcyjne wynagrodzenie  

• Dodatkowe benefity pracownicze: karta sportowa, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe 

 

https://pl.linkedin.com/company/rzeczpospolita?trk=organization-update_share-update_update-text
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Prosimy o umieszczenie klauzuli: 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię Radców Prawnych Oleś, Rodzynkiewicz, Rysz, 

Sarkowicz sp. p.. z siedzibą przy ul. Zabłocie 25/40 w Krakowie moich danych osobowych w celu realizacji tego 

procesu rekrutacyjnego. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż: 

- administratorem moich danych osobowych zebranych na podstawie niniejszej zgody jest Kancelarię Radców 

Prawnych Oleś, Rodzynkiewicz, Rysz, Sarkowicz sp. p., 

- mam prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia.” 

 

INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE Z WYBRANYMI KANDYDATAMI 

 

APLIKUJ: https://www.pracuj.pl/praca/prawnik-krakow,oferta,1001505423 

https://www.pracuj.pl/praca/prawnik-krakow,oferta,1001505423

