Kancelaria radców prawnych Witka & Niewola

Oferta pracy w Kancelarii
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCHspecjalizująca się w obsłudze zagranicznych i krajowych podmiotów
gospodarczych &diams;
zatrudni
APLIKANTÓW RADCOWSKICH
Od kandydatek/ów wymaga się: biegłej znajomości co najmniej jednego języka obcego w mowie
i piśmie,znajomości programów komputerowych, dużej dyspozycyjności,wysokiej
kultury osobistej,samodzielności i kreatywności w działaniu,umiejętności pracy w zespole.
Ze swej strony Kancelaria oferuje pracę w ciekawym, zgranym zespole młodych ludzi, możliwość
podnoszenia kwalifikacji i kontynuacji nauki, poznanie prawa polskiego i Unii Europejskiej, podnoszenie
znajomości języków obcych w kontaktach z Klientami Kancelarii, udział w szkoleniach. C.V. wraz z
listem motywacyjnym i zdjęciem prosimy składać w sekretariacie Kancelarii przy ul. Kominka 9 /budynek
Zarządu Spółki LSSE S.A./, 59-220 Legnica. Szczegółowych informacji pod nr tel. +48601846821 udziela
mec. Bogusław Witka. Na aplikacji prosimy dopisanie klauzuli: &rdquo;Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. O ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133
poz.883)&rdquo;. &diams;&diams;
zatrudni
absolwentkę lub studentkę na stanowisko
ASYSTENTKA - SEKRETARKA
Od kandydatek wymaga się: biegłej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego, bądź innego
języka obcego,znajomości programów komputerowych oraz obsługi urządzeń biurowych,co
najmniej średniego wykształcenia,dużej dyspozycyjności,wysokiej kultury osobistej oraz
miłej aparycji,samodzielności i kreatywności w działaniu,umiejętności pracy w zespole. Do
obowiązków Asystentki-Sekretarki należeć będą sprawy z zakresu prowadzenia sekretariatu, kontakty
z sądami, komornikami, notariuszami i urzędami. Ze swej strony Kancelaria oferuje
pracę w ciekawym, zgranym zespole młodych ludzi, możliwość podnoszenia kwalifikacji i kontynuacji
nauki. C.V. wraz z listem motywacyjnym i zdjęciem prosimy składać w sekretariacie Kancelarii przy ul.
Kominka 9 /budynek Zarządu Spółki LSSE S.A./ . Szczegółowych informacji pod nr tel. +48601846821
udziela mec. Bogusław Witka. Na aplikacji prosimy dopisanie klauzuli: &rdquo;Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. O ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133
poz.883)&rdquo;.
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