PRAKTYKI WAKACYJNE W KANCELARII RADCY PRAWNEGO
Radca prawny Michał Wawer poszukuje kandydatów – studentów i absolwentów prawa – na bezpłatne praktyki w
okresie lipiec-wrzesień 2017 w Warszawie.
Radca prawny specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
Prowadzona działalność opiera się na osobistej, opartej na zaufaniu relacji z klientami, a jej zakres oprócz typowych
czynności prawniczych obejmuje również doradztwo biznesowe.
Celem programu praktyk jest przekazanie rzetelnej, praktycznej wiedzy prawniczej, przydatnej w przyszłej karierze
zawodowej. Podstawowym założeniem programu jest koncentracja na merytorycznych, wymagających zadaniach z
różnych obszarów prawa i biznesu. Indywidualna współpraca z działającym samodzielnie radcą prawnym wiązać się
będzie ze szczegółowym omawianiem każdego wykonanego przez Praktykanta zadania, udzielaniem konstruktywnej
informacji zwrotnej i przeznaczeniem części czasu pracy na wyjaśnianie zagadnień teoretycznych i praktycznych
związanych z wykonywaniem zawodu prawnika.
W ramach współpracy Praktykant będzie brał udział we wszystkich najważniejszych działaniach kancelarii,
zdobywając doświadczenie przydatne na każdym prawniczym stanowisku pracy, jak i przy prowadzeniu w przyszłości
samodzielnej działalności.
Zadania:
1. Projektowanie umów gospodarczych,
2. Projektowanie pism procesowych,
3. Wykonywanie analiz prawnych i podatkowych,
4. Sporządzanie wniosków w postępowaniach rejestracyjnych KRS,
5. Udział w mailowym i telefonicznym kontakcie z klientami,
6. Udział w działaniach sprzedażowych i marketingowych.
Dokładny zakres zadań może zostać może zostać uzupełniony o inne zadania, zgodne z indywidualnymi potrzebami i
celami zawodowymi Praktykanta.
Oczekiwania:
1. Student(-ka) II-V roku lub absolwent prawa,
2. Zainteresowanie prawem cywilnym, pracy i podatkowym,
3. Chęć do nauki i pozytywne nastawienie,
4. Komunikatywność i łatwość formułowania myśli,
5. Dokładność i staranność,
6. Umiejętność obsługi MS Office (Word, Excel),
7. Umiejętność pracy z telefonem,
8. Umiejętność pracy z pocztą elektroniczną.
Oferuję:
1. Bezpłatne praktyki wakacyjne w kancelarii radcy prawnego w biurze w okolicach Placu Politechniki,
2. Zdobycie doświadczenia w wykonywaniu czynności doradztwa prawnego dla podmiotów biznesowych pod
mentorską opieką radcy prawnego,
3. Zaświadczenie o odbyciu praktyk studenckich,
4. Ukształtowanie odpowiedniej postawy zawodowej i zwiększenie świadomości biznesowej,
5. Profesjonalnie przygotowane, indywidualne referencje,
6. Możliwość odbywania praktyk częściowo w trybie zdalnym,
7. Możliwość nawiązania stałej współpracy po zakończeniu praktyk.
Termin praktyk:
Praktyki odbywane będą w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 roku. Istnieje możliwość uzgodnienia przerwy
urlopowej w praktykach.
Wszystkich zainteresowanych proszę o przesłanie CV na adres: michal@wawer.biz z numerem referencyjnym
PW/2017 w temacie maila.

