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REKRUTACJA NA STANOWISKO 

APLIKANT RADCOWSKI/APLIKANT ADWOKACKI – WROCŁAW 

 

Zakres obowiązków: 

• przygotowywanie i opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych,  

• sporządzanie pism procesowych oraz projektów pism w toku postępowań administracyjnych, 

• obsługa korporacyjna, 

• udział w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów prywatnych i publicznych, 

• kontakt z klientami, sądami i urzędami, 

• udział w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym uczestnictwo w rozprawach, 

• wsparcie pozostałych działów kancelarii, 

• monitorowanie zmian w przepisach prawnych. 

Oczekujemy: 

• statusu aplikanta radcowskiego lub adwokackiego, 

• minimum rok doświadczenia zawodowego w kancelarii lub w dziale prawnym, 

• dobrej znajomości prawa cywilnego (materialnego i procesowego), handlowego i 

gospodarczego, 

• doświadczenia w obsłudze korporacyjnej, 

• dokładności, odpowiedzialności i dbałości o wysoką jakość wykonywanych prac, 

• samodzielności, bardzo dobrej organizacji pracy, zdyscyplinowania, systematyczności, 

• komunikatywności i wysokiej kultury osobistej, 

• dyspozycyjności w zakresie pełnego etatu, 

• umiejętności pracy w języku angielskim, 

• znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym autem. 

Oferujemy: 

• pracę w dynamicznie rozwijającej się kancelarii, w dziale specjalizującym się w obsłudze 

korporacyjnej zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych lub dziale zajmującym 

się obsługą inwestycji i zamówień publicznych, 

• możliwość doskonalenia zawodowego oraz specjalizacji, 

• przyjazne środowisko pracy, 

• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności. 

  

Zgłoszenia wraz z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia oraz zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb rekrutacji, prosimy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: 

kancelaria@dclaw.pl do dnia 2 grudnia 2022 r. 

 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Daćków i Chwastyk sp. p. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 

16. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W związku z przetwarzaniem danych, przysługuje 

Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; przeniesienia 

danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w siedzibie 

ADO lub kontaktując się nami mailowo lub listownie. 
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