
 

 

APLIKANT RADCOWSKI/ADWOKACKI  

w DZIALE PRAWA PRACY 

Miejsce pracy: 

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

Kazimierza Wielkiego 3 

Stare Miasto 

Wrocław 

Zobacz na mapie 

Chcesz wspierać od strony prawnej największych pracodawców w Polsce w codziennych 

wyzwaniach? Chcesz pracować blisko z biznesem i doradzać we wdrażaniu nowoczesnych form 

zatrudnienia? A może chcesz uczestniczyć w rozprawach sądowych związanych z zatrudnianiem 

pracowników ? Dodatkowo lubisz pracować kreatywnie przy ambitnych projektach?  

Jeśli choć na jedno z powyższych pytań, odpowiadasz „tak!”, to zapraszamy do naszego działu 

prawa pracy! 

Kim jesteśmy? 

Jesteśmy zgranym zespołem pasjonatów prawa pracy (naprawdę!) i chętnie powitamy na 

pokładzie kolejną osobę. Ambitne międzynarodowe projekty, ścisła współpraca z największymi 

markami branży IT, automotive czy handlu detalicznego to nasza codzienność. Szukamy kogoś, 

kto razem z nami będzie chciał wspierać pracodawców w budowaniu przyjaznego miejsca pracy 

w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. 

Cenimy kreatywność i logiczne myślenie. Nasz zespół składa się z osób o bogatym doświadczeniu, 

które chętnie podzielą się swoją wiedzą, jeśli tylko będziesz chciał się od nich uczyć.  

Jakie będą Twoje zadania? 

Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z zatrudnieniem pracowników. Tak jak 

różnorodne są to zagadnienia, tak różnorodne będą Twoje zadania.  

Będziesz przygotowywał pisma procesowe w postępowaniach sądowych o niezgodne z prawem 

rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, wypadki przy pracy czy choroby zawodowe. Będziesz 

tworzył umowy o pracę, ale także inne umowy związane z zatrudnieniem, m.in. kontrakty 

menadżerskie, umowy o świadczenie usług czy umowy o zachowaniu poufności. Będziesz 

przygotowywał wewnętrzne akty takie jak regulaminy pracy czy wynagradzania. Zobaczysz, jak 

wygląda współpraca ze związkami zawodowymi. Weźmiesz także czynny udział w naszych 

dodatkowych działaniach np. przygotowywaniu newsletterów o zmianach w prawie czy szkoleń 

dla klientów.  

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


Czego od Ciebie oczekujemy? 

• rozpoczętej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej 

• znajomości prawa pracy i prawa cywilnego 

• znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu pozwalającym na swobodną 

komunikację z klientami 

• chęci rozwoju i zaangażowania w realizowane zadania 

• umiejętności analitycznego i logicznego myślenia  

• kreatywności 

• poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania i ustalone terminy  

• umiejętności pracy w zespole 

 

Dlaczego uważamy, że warto z nami współpracować? Oferujemy: 

• pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym 

• możliwość publikacji artykułów w wiodących czasopismach branżowych i tworzenia marki 

własnej 

• współfinansowany przez Kancelarię wyjazd do partnerskich kancelarii sieci SCHINDHELM 

• częściowo zdalną pracę 

• prywatną opiekę medyczną 

• kurs prawniczego języka obcego (angielski i niemiecki) 

• imprezy integracyjne na naszym tarasie w centrum Wrocławia 

• … nieograniczone możliwości rozwoju 

 

Oferty ze wskazaniem oczekiwanego wynagrodzenia, a także zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, prosimy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na 

adres: rekrutacja@sdzlegal.pl. 

Oferty, które nie będą spełniać wskazanych wymogów, nie zostaną rozpatrzone. 
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