
 
OGŁOSZENIE 

 
 

Poszukujemy Kandydatów, którzy chcieliby zgłębić wiedzę w obszarach związanych z prawem 
i finansami.  
 
Od Kandydatów oczekujemy zainteresowanie tematyką związaną z obsługą spółek w grupach 
kapitałowych, funduszami inwestycyjnymi, obrotem papierami wartościowymi oraz M&A.  
 
Czekamy na oferty osób posiadających doskonałe umiejętności interpersonalne, charakteryzujących 
się skrupulatnością, systematycznością oraz bardzo dobrą organizacją pracy własnej.  
 
Oferujemy samodzielną i odpowiedzialną pracę w miłej atmosferze. 
 
Zakres obowiązków: 

 ocena merytoryczna dokumentów prawnych/finansowych pod kątem analizowanych spraw, 
 sortowanie, segregowanie oraz wyszukiwanie dokumentów, 
 prowadzenie ewidencji powierzonej dokumentacji, 
 wyszukiwanie i dostarczanie dokumentów do innych działów, 
 utrzymywanie porządku w archiwum, 
 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i poufności. 

 
Wymagania:  

 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 dyspozycyjność – 5 dni w tygodniu z możliwością elastycznych godzin pracy,  
 znajomość obsługi komputera, 
 bardzo dobra organizacja pracy własnej, 
 dokładność, sumienność oraz zaangażowanie, 
 umiejętność pracy w zespole, 
 znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,  
 rozpoczęta aplikacja adwokacka, radcowska, notarialna będzie również dodatkowym 

atutem. 
 

Oferujemy: 
 zatrudnienie w oparciu o umowę o zlecenie, 
 miesięczne wynagrodzenie w kwocie 3.000 zł netto,  
 premię uznaniową przyznawaną za zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, 
 możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego w centrum Wrocławia, 
 przyjazną atmosferę pracy w młodym i energicznym zespole. 

 
Zgłoszenia rekrutacyjne należy przesyłać na adres: rekrutacja.docs@gmail.com 

 

Do zgłoszenia rekrutacyjnego należy dołączyć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).  

Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych 
oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych. 
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