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Aplikant adwokacki/radcowski
Adwokat/Radca prawny

w Departamencie Wsparcia Biznesu

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w przesłanym CV i liście motywacyjnym, przez
Administratora moich danych osobowych, tj.: Rączkowski, Kwieciński Adwokaci spółka partnerska (numer KRS 0000265215), w celach związanych z procesami rekrutacji
prowadzonym aktualnie oraz w przyszłości przez Administratora. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną przez
Administratora TUTAJ

Zespół Departamentu Wsparcia Biznesu prowadzi bieżącą obsługę prawną klientów korporacyjnych głównie 
z branży automotive, security, kolejowej, zbrojeniowej, muzycznej, leasingowej, produkcyjnej, IT oraz eventowej. 

Szukamy osoby na stanowisko aplikanta adwokackiego/radcowskiego lub adwokata/radcy prawnego.

Do Waszych obowiązków będzie należała obsługa prawna spraw klientów kancelarii, udział 
w procesach M&A, sporządzanie dokumentów korporacyjnych, pism procesowych, wniosków, opinii 
oraz reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi i innymi organami. 
Szukamy osób na min. II roku aplikacji bądź po egzaminie zawodowym oraz z:

• Doświadczeniem w transakcjach M&A - w szczególności w przeprowadzaniu prawnego due diligence oraz 
w przygotowywaniu projektów dokumentów transakcyjnych. 

• Doświadczeniem w obsłudze korporacyjnej spółek – bieżące doradztwo korporacyjne, obsługa organów 
spółek, przygotowywanie uchwał oraz protokołów organów spółek, zakładanie nowych podmiotów, 
postępowanie rejestrowe, doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego, przygotowywanie 
i weryfikacja umów, porozumień, kontakt z klientem. 

Mile widziane doświadczenie w branży automotive.

Niezbędna dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Jeśli potrafisz wykorzystać wiedzę w praktyce, 
umiesz dobrze organizować sobie pracę, jesteś samodzielny, a odpowiedzialność i rzetelność to Twoje mocne 
strony - nie czekaj, APLIKUJ do Nas już teraz.

Kogo szukamy?

• Współpracę w oparciu o umowę B2B,
• Pracujemy dla dużych polskich i międzynarodowych marek.
• Doceniamy ambicję i profesjonalizm – gwarantujemy szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz możliwość 

rozwoju w strukturach firmy, adekwatnie do umiejętności i predyspozycji.
• Jesteśmy młodym, ambitnym  zespołem, który nie boi się wyzwań i chętnie dzieli wiedzą.
• Lubimy prace zespołową, ale rozwijamy też samodzielność. Szybko otrzymasz własne projekty, które 

będziesz realizował czerpiąc z doświadczeń swojego zespołu.
• Nasza siedziba mieści się w Centrum Praskim Koneser. Jest świetnie skomunikowana z centrum miasta 

i innymi dzielnicami.
• Oferujemy pakiet benefitów, opiekę medyczną.

Na co możesz liczyć w RK Legal?

Kancelaria RK Legal od 2006 roku świadczy kompleksowe usługi prawne dla biznesu. Pod szyldem RK Legal
skupiamy spółki wspierające przedsiębiorców w kwestiach prawnych, zarządzaniu portfelami wierzytelności
i ochronie danych osobowych. Zespół kancelarii liczy dziś łącznie ponad 120 osób.

Należymy do międzynarodowej sieci kancelarii Euro Collect Net Lawyers. Jesteśmy także członkiem ZPF, AIJA
oraz Konfederacji Lewiatan.

Aplikuj teraz

http://www.rklegal.pl/javascript/libs/Filemanager-master/userfiles/Polityki_Informacyjne/Informacja_o_przetwarzaniu_danych_sp.p.pdf
mailto:rekrutacja@rklegal.pl

