ASYSTENT
/ASYSTENTKA
DZIAŁU PRAWA
IMIGRACYJNEGO

W związku z dynamicznym rozwojem
Działu Prawa Imigracyjnego
w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy
poszukujemy nowych osób
do naszego zespołu w Warszawie.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:
• wykształcenia wyższego/statusu studenta
• dobrej znajomości języka angielskiego
(dodatkowym atutem będzie znajomość
języka rosyjskiego/ukraińskiego)
• dobrej organizacji pracy, zaangażowania,
• aktywności i samodzielności w pracy,
• wysokiej kultury osobistej,
• wysokiego poziom komunikatywności,
• elastyczności i wielozadaniowości w działaniu,
• dokładności i sumienności w realizacji
powierzonych zadań,
• umiejętności zarządzania czasem i działania
pod presją czasu,

DO ZADAŃ ZATRUDNIONEJ OSOBY
BĘDZIE NALEŻAŁO M.IN.:
• wsparcie działu prawnego w zakresie prowadzenia
bieżących spraw
• kontakt z klientami w zakresie powierzonych zadań
• przygotowanie i uzupełnianie dokumentów
niezbędnych w prowadzonych postępowaniach
• rezerwacja wizyt w urzędach i instytucjach
państwowych
• wizyty w urzędach i instytucjach w celu
złożenia/odbioru/uzupełnienia dokumentów
• przygotowanie i udział w spotkaniach
• kontrola nad obiegiem dokumentów
w zakresie powierzonych zadań

• gotowość do nauki,
• dobrej znajomości obsługi komputera,
w szczególności programów pakietu MS Ofﬁce
• doświadczenie z obszaru legalizacji pobytu
i pracy cudzoziemców będzie dodatkowym atutem.

WYBRANEJ OSOBIE OFERUJEMY:
• zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie
w wymiarze 35-40 godzin/tygodniowo,
• elastyczne godziny pracy
• stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
• pracę w nowoczesnym i młodym zespole,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
aplikacji na adres: rekrutacja@siw.pl

• możliwość rozwoju zawodowego w ramach
ustalonej ścieżki kariery.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się
jedynie z wybranymi kandydatami.
Prosimy o umieszczenie na CV poniższych oświadczeń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Asystent/Asystentka Działu
Prawa Imigracyjnego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia innych przyszłych postępowań rekrutacyjnych w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy,
w szczególności postępowań rekrutacyjnych na takie samo stanowisko lub stanowisko zbliżone. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia Pani/Pana zgłoszenia pod
uwagę w innych przyszłych procesach rekrutacyjnych.
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ﬁzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego jest Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000676368, posiadająca REGON: 1469956691, NIP: 5252573850. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do
usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać
na adres mailowy dane.osobowe@siw.pl.

