ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTKA /
ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT
Rosteme spolu s Vámi a díky Vám. Hledáme pro obohacení našeho pracovního týmu další
dobrou právničku nebo právníka na pozici advokátní koncipientky/advokátního koncipienta.
Co Vám můžeme nabídnout:
-

spolupráci s advokátní kanceláří, která dbá o dobrou výchovu svých koncipientů ve všech
základních oborech práva;
protože si práce našich kolegů vážíme, nabízíme nadstandardní ohodnocení včetně ročních
odměn, stravenek a příspěvků zaměstnavatele na životní pojištění;
pro začínajícího právníka zajímavou a pestrou práci s možností širokého profesního rozvoje;
týmovou práci v přátelském kolektivu se zaměřením na profesní a osobnostní růst
s předpokladem trvalé spolupráce;
práci v atraktivním prostředí rekonstruovaných kanceláří v blízkosti centra Zlína.

Co od Vás „na oplátku“ očekáváme:
-

respektování základních hodnot kanceláře;
dobrou orientaci v právních předpisech;
ochotu věnovat se zadanému úkolů a splnit jej nejlépe jak umím;
schopnost samostatné analýzy právního problému;
plynulá znalost anglického nebo německého jazyka je výhodou.

V případě zájmu o spolupráci s naší kanceláří, neváhej poslat svůj životopis naší kolegyni na
e-mail chovancova@jurasapartneri.cz nebo nám zavolej na tel. 577 018 224. Na datu nástupu
se dohodneme.
Vašeho zájmu si Vážíme.
Juráš a partneři, advokátní kancelář v.o.s.
Jaroslav Juráš, společník
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