
 
 

 
 

   
 

Szczecin, 16.12.2021  r.  

 

Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Nowak oraz Kancelaria Adwokacka Piotr Rudnicki  
(w Szczecinie) poszukują kandydata/kandydatki na stanowisko: 
 

PRAKTYKANT(-ka)/ASYSTENT(-ka) PRAWNY 
 
Oferujemy: 
➢ odpłatną praktykę w wymiarze 1-3 miesięcy z możliwością przedłużenia współpracy. 

Praktykę traktujemy jako okres próbny; docelowo interesuje nas stała współpraca; 
➢ współpracę pod nadzorem merytorycznym radcy prawnego (będącego również doradcą 

restrukturyzacyjnym) i adwokata, 
➢ możliwość poszerzenia wiedzy z wielu dziedzin prawa i zdobycia cennego doświadczenia 

zawodowego, w tym w szczególności z zakresu prawa upadłościowego, 
➢ możliwość dostosowania wymiaru godzin praktyki do zajęć na uczelni, 
➢ praktykę w miłej atmosferze.  

 
Zadania: 
➢ realizacja prac biurowo – administracyjnych, w tym zarządzanie korespondencją, 
➢ redagowanie pism syndyka w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, 
➢ redagowanie projektów pism procesowych w postępowaniach przed sądami 

powszechnymi (z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego, rodzinnego 
i karnego), sądami administracyjnymi oraz organami administracyjnymi wraz z analizą 
przepisów i aktualnego orzecznictwa sądowego, 

➢ kontakt bieżący z sądami i urzędami. 
 
Wymagania: 
➢ status studenta prawa lub administracji co najmniej II – V roku (tryb stacjonarny lub 

niestacjonarny), 
➢ dyspozycyjność w wymiarze co najmniej 3 dni w tygodniu, 
➢ chęć zdobycia doświadczenia, poznania zasad pracy adwokata, radcy prawnego i doradcy 

restrukturyzacyjnego, a przy tym samodzielność, skrupulatność i zaangażowanie w 
wykonywaniu powierzonych obowiązków, 

➢ komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
➢ biegła znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office tj. MS Word, MS Excel, 

(MS Access mile widziana). 
 

Szczegóły odnośnie warunków współpracy przekażemy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na 
adres mailowy: nowak@inkancelaria.pl, 

wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
ofercie praktyk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Zgadzam się na 
przetwarzanie przez Kancelarię Radcy Prawnego Iwona Nowak oraz Kancelarię Adwokacką 
Piotr Rudnicki moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 
przyszłych rekrutacji oraz przetwarzanie danych w zakresie mojego wizerunku”. 
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