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KRS	  Kancelaria	  Adwokat	  Patrycji	  Kaźmierczak	  z	  siedzibą	  w	  Łodzi	  przy	  ul.	  Targowej	  35,	  świadcząca	  kompleksowe	  
usługi	  prawne	  dla	  przedsiębiorców,	  	  w	  związku	  z	  dynamicznym	  rozwojem	  	  poszukuje	  do	  Zespołu	  Kancelarii	  

	   Aplikanta	  radcowskiego	   	  

Zakres	  obowiązków:	  	   	  
•	   udział	  i	  realizacja	  projektów	  tworzenia	  spółek,	  aportów,	  przekształceń,	  restrukturyzacji,	  fuzji	  oraz	  

przejęć;	  
•	   aktywny	  udział	  oraz	  nadzór	  nad	  projektami	  prowadzonymi	  przez	  Kancelarię;	  
•	   bieżąca	  obsługa	  prawna	  Klientów;	  
•	   monitorowanie	  zmian	  w	  przepisach	  prawa;	  
•	   sporządzanie	  pism	  procesowych	  i	  reprezentacja	  w	  postepowaniach	  podatkowych,	  administracyjnych	  i	  

sądowo-‐administracyjnych;	  
•	   sporządzanie	  projektów	  opinii	  prawnych,	  umów	  i	  odpowiedzi	  na	  pytania	  klientów.	  

Wymagania:	  
• aplikant	  radcowski,	  dodatkowym	  atutem	  będą	  uprawnienia	  doradcy	  podatkowego,	  
• minimum	  2-‐letnie	  doświadczenie	  w	  pracy	  w	  kancelarii	  prawa	  gospodarczego,	  
• bardzo	  dobra	  znajomość	  w	  zakresie	  następujących	  dziedzin:	  prawo	  podatkowe,	  prawo	  handlowe,	  

prawo	  gospodarcze,	  prawo	  umów,	  
• bardzo	  dobra	  znajomość	  języka	  angielskiego	  w	  mowie	  i	  piśmie,	  uwzględniająca	  terminologię	  prawniczą,	  
• bardzo	  duże	  umiejętności	  komunikacyjne,	  zdolność	  do	  analitycznego	  i	  logicznego	  myślenia,	  	  
• dyspozycyjność,	  rzetelność	  oraz	  sumienność,	  
• zdolność	  pracy	  w	  zespole,	  elastyczność,	  
• czynne	  prawo	  jazdy	  kategorii	  B,	  

Oferujemy:	  
• atrakcyjne	  warunki	  zatrudnienia,	  system	  premiowy,	  pakiet	  medyczny,	  	  
• wyjazdy	  integracyjne,	  
• pracę	  w	  młodym	  i	  dynamicznym	  zespole,	  
• możliwość	  rozwoju	  zawodowego,	  

Jeżeli	  bardzo	  dobrze	  poruszasz	  się	  w	  prawie	  handlowym	  i	  w	  prawie	  podatkowym,	  
Jeżeli	  potrafisz	  sporządzać	  i	  opiniować	  umowy,	  
Jeżeli	  potrafisz	  pracować	  samodzielnie	  oraz	  wykorzystywać	  w	  praktyce	  zdobytą	  wiedzę,	  
Jeżeli	  jesteś	  osobą	  kreatywną,	  ambitną	  i	  	  zdeterminowaną,	  	  
Jeżeli	  chcesz	  pracować	  w	  zgranym	  i	  doświadczonym	  zespole,	  

Aplikuj	  do	  nas!	  	  
Prosimy	  o	  przesłanie	  swoich	  aplikacji	  (CV	  +	  list	  motywacyjny)	  na	  adres:	  
kancelaria@krs-‐adwokaci.pl;	  	  
Prosimy	  o	  dopisanie	  następującej	  klauzuli	  do	  dokumentów	  aplikacyjnych:	  
„Wyrażam	  zgodę	  na	  przetwarzanie	  moich	  danych	  osobowych	  zawartych	  w	  ofercie	  dla	  potrzeb	  niezbędnych	  do	  
realizacji	  procesu	  rekrutacji	  (zgodnie	  z	  ustawą	  z	  dnia	  29.08.1997	  r.	  o	  ochronie	  danych	  osobowych,	  Dz.	  U.	  Nr	  133	  
poz.	  883	  z	  późn.	  zm.).”
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