W związku z dynamicznym rozwojem
naszej kancelarii poszukujemy
praktykanta do Działu Prawa Pracy.

PRAKTYKANT
W DZIALE
PRAWA PRACY

DLACZEGO WARTO U NAS
ODBYĆ PRAKTYKI?
Sadkowski i Wspólnicy to rozpoznawalna,
prestiżowa marka na rynku usług prawnych
w Polsce.
Kancelaria stawia na ciągły rozwój
i podnoszenie kwaliﬁkacji swoich
prawników, dlatego najlepsi z nich mogą
liczyć na sﬁnansowanie udziału
w szkoleniach, studiach podyplomowych
i konferencjach.
Wspieramy naszych prawników w ich pracy,
zapewniając przede wszystkim wyjątkową
atmosferę pracy i tworząc efektywne
zespoły.
Najlepsi z praktykantów mogą liczyć
na zatrudnienie w naszej kancelarii.

WYMAGANIA:
• student prawa (IV – V rok)
lub absolwent prawa,
• zainteresowanie prawem pracy
(warunek konieczny)
• dyspozycyjność 2 lub 3 dni w tyg.
(do indywidualnego ustalenia),
• mile widziane doświadczenie w zakresie
publikacji artykułów dot. prawa pracy,
• dobra znajomość języka angielskiego
w mowie i w piśmie,
• profesjonalizm w podejściu
do powierzanych zadań,
umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność zarządzania czasem
i realizacji założonych celów,
• sumienność, dokładność, rzetelność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
na adres: rekrutacja@siw.pl
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
PRAKTYKANT W DZIALE PRAWA PRACY”
Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.
Abyśmy mogli wziąć pod uwagę zgłoszenie również w przyszłości, w toku kolejnych rekrutacji, prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
„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.

