
 
 
 

RADCA PRAWNY / ADWOKAT w DZIALE PRAWA PRACY 
 

 

Miejsce pracy: 

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. 

Kazimierza Wielkiego 3 

Stare Miasto 

Wrocław 

Zobacz na mapie 

 

Twój zakres obowiązków 

•         doradztwo we wszelkich aspektach związanych z zatrudnieniem pracowników 

•         przygotowywanie pism procesowych i udział w postępowaniach sądowych m.in. o 

niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, wypadki przy pracy 

czy choroby zawodowe 

•         formułowanie umów o pracę i innych związanych z zatrudnieniem, m.in. 

kontraktów menadżerskich, umów o świadczenie usług czy umów o zachowaniu 

poufności 

•         sporządzanie wewnętrznych aktów, takich jak regulaminy pracy czy 

wynagradzania 

•         współpraca ze związkami zawodowymi. 

Nasze wymagania 

•         wykształcenie radcy prawnego/adwokata 

•         znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego, w tym prawniczego i 

biznesowego 

•         bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy 

•         praktyczna znajomość przepisów z zakresu danych osobowych 

•         umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

https://www.google.pl/maps/search/51.110740661621094,17.02629852294922


To oferujemy 

•         elastyczne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, kontrakt b2b, pełny etat) 

•         skrócony godziny pracy w piątek lub jeśli wolisz dłuższy weekend 😉 

•         atrakcyjne wynagrodzenie 

•         jasno określoną ścieżkę kariery 

•         możliwość pracy zdalnie w określonym wymiarze 

•         pracę pełną wyzwań i różnorodnych zadań 

•         możliwość rozwoju zawodowego w związku z udziałem w licznych 

międzynarodowych projektach 

•         możliwość odbycia zagranicznego stażu w innych oddziałach sieci naszych 

Kancelarii 

•         możliwość publikacji artykułów w wiodących czasopismach branżowych 

•         prywatną opiekę medyczną 

•         karnet na zajęcia sportowe 

•         kursy językowe 

•         i poniedziałki nieco osłodzone. Naturalnie, owocami! 

 

Benefity 
• dofinansowanie zajęć sportowych 

• prywatna opieka medyczna 

• owoce 

• spotkania integracyjne 
 

 

CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji, prosimy kierować wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

rekrutacja@sdzlegal.pl.   

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

 

 

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. 
Jesteśmy jedną z wiodących kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku z ponad 

dwudziestoletnim doświadczeniem. Nasza siedziba główna mieści się w ścisłym centrum 

Wrocławia, a oddziały znajdują – w Warszawie i Gliwicach. Jesteśmy częścią międzynarodowej 

sieci. Tworzymy zgrany i energiczny zespół prawdziwych pasjonatów swojej profesji. 

Do naszego działu prawa pracy obecnie poszukujemy radcy prawnego/adwokata. Szukamy 

kogoś kto razem z nami wesprze największych pracodawców w Polsce; kogoś, kto wspólnie z 

mailto:rekrutacja@sdzlegal.pl


nami chce mieć realny wpływ na tworzenie przyjaznych miejsc pracy. Współpracujemy z 

dużymi korporacjami, mniejszymi i średnimi firmami z ważnych branż, takich jak IT, 

automotive czy handlu detalicznego. Zajmujemy się ich kompleksową opieką prawną. 

Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z zatrudnieniem pracowników. 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, bo szukasz pełnej wyzwań i pasjonującej pracy, w 

której damy Ci samodzielność w działaniu i docenimy inicjatywę, kreatywność, 

nieszablonowe podejście w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych – aplikuj już teraz. 

Przewiń do profilu firmy 
 

https://publikacja.pracuj.pl/showjoboffer/6d2a0000-5dac-0015-f4f7-08da6ba9c16f#company-details

