
Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Sp. p. jest łódzką kancelarią prawną, z oddziałem w Warszawie, łączącą 
dobrą znajomość rynku lokalnego z międzynarodowym doświadczeniem, świadczącą usługi prawne w zakresie 
szeroko rozumianego prawa gospodarczego, w szczególności w zakresie kontraktów, prawa handlowego, prawa 
pracy, nieruchomości, prawa podatkowego oraz rozwiązywania sporów.   

 
Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Sp. p. jest członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej oraz 
oficjalnym partnerem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
  
Poszukujemy kandydatów do stałej współpracy w pełnym wymiarze czasowym na stanowisko: 
 

Aplikant radcowski / adwokacki (I roku) 
Miejsce pracy: Łódź 

 

Zakres obowiązków: 

Bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii, w tym w szczególności: 

• Sporządzanie opinii oraz informacji prawnych; 

• Opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie projektów umów, regulaminów, procedur; 

• Przygotowywanie projektów pism w toku postępowań sądowych, egzekucyjnych czy przygotowawczych; 

• Reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi  
i organami postępowania przygotowawczego (stosownie do nabywanych uprawnień, zgodnie z art. 351 
ustawy o radcach prawnych). 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Znajomości prawa cywilnego, handlowego oraz procedury cywilnej; 

• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (mile widziana również znajomość języka 
niemieckiego); 

• Dobrej organizacji pracy oraz umiejętności komunikacji; 

• Wysokiej kultury osobistej; 

• Samodzielności i zaangażowania; 

• Umiejętności obsługi programów w pakiecie MS Office. 

Kandydatom oferujemy: 

• Możliwość rozwoju zawodowego; 

• Atrakcyjne dodatki do wynagrodzenia (program Benefit System, zajęcia szkoleniowe z języka angielskiego); 

• Stabilną i odpowiedzialną pracę w młodym zespole. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji - CV oraz list motywacyjny zawierający poniższe klauzule:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-418) przy Al. Kościuszki 39, 

moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z 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 na potrzeby bieżącej rekrutacji”. 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Cieślak Klimkowski Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 90-418) przy Al. Kościuszki 39, 
moich danych osobowych ujawnionych w dokumentach aplikacyjnych zgodnie z 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 na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych w okresie 2 lat od dnia przesłania przeze mnie 

dokumentów aplikacyjnych”. 

  

na adres e-mail: rekrutacja@ckpartners.pl. 

 
  

mailto:rekrutacja@ckpartners.pl

