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KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OLEŚ, RODZYNKIEWICZ, RYSZ, SARKOWICZ SP. P.  

POSZUKUJE STUDENTÓW IV LUB V ROK PRAWA, CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY W RAMACH  

PŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH 

 

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 ogólnopolskim 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. 

 

Jeśli interesują Cię tematy związane z: 

• Prawem spółek 

• Prawem umów gospodarczych   

                    

I chciałbyś w ramach płatnych praktyk: 

• Zdobyć cenne doświadczenie poprzez uczestnictwo w interesujących projektach 

• Odbyć praktyki w Kancelarii o ugruntowanej pozycji na rynku 

• Pracować w przyjaznym środowisku umożliwiającym rozwój zawodowy 

 

A dodatkowo posiadasz: 

• Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

• Średnią ocen powyżej 4,0 z dotychczasowego okresu studiów 

• Jesteś dyspozycyjna/y 3-5 dni w tygodniu  

 

Wyślij CV ze zdjęciem na e-mailem na adres: 

rekrutacja2022@oles.com.pl 

Termin składania zgłoszeń: 31 styczeń 2022 

 

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. 

 

 


