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OFERTA WSPÓŁPRACY 
 
 
Kancelaria prawnicza Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.p. radców prawnych nawiąże 
współpracę ze studentką/studentem IV lub V roku prawa na stanowisku asystenta prawnego.  
 
Propozycja współpracy dotyczy siedziby kancelarii w Szczecinie oraz biura kancelarii w Gdyni. 
 
Wymagania: 
- studentka/student IV lub V roku prawa (oraz chęć kontynuacji nauki na aplikacji 
radcowskiej/adwokackiej); 
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie); 
- znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem; 
- umiejętność przeprowadzania researchu prawnego; 
- dobra organizacja czasu i pracy własnej, umiejętność pracy zadaniowej; 
- komunikatywność, elastyczność i umiejętność pracy pod presją czasu; 
- dobra znajomość pakietu Exchange 365. 
 
Oferujemy: 
- elastyczność wyboru formuły współpracy; 
- możliwość nawiązania długoterminowej współpracy (również podczas aplikacji i jako radca 
prawny/adwokat); 
- zdobycie doświadczenia zawodowego przy obsłudze podmiotów gospodarczych zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. 
 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@cmwlegal.pl   
 
Administratorem danych osobowych jest Czyżyk Mickiewicz i Wspólnicy sp.p. radców 
prawnych, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin, KRS: 897910. W sprawie danych osobowych 
możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@cmwlegal.pl. Przetwarzamy 
jedynie dane, które nam przekażesz w procesie rekrutacji i wyłącznie w celu jej 
przeprowadzenia. Twoje dane będziemy przetwarzać w trakcie rekrutacji na stanowisko na 
które aplikujesz, nie dłużej jednak niż 3 miesiące. 
 
Jeśli chcesz, abyśmy zachowali Twoje dane również na potrzeby przyszłych 
rekrutacji, dołącz do swojego CV zgodę na wykorzystanie Twoich danych w tym 
celu. Wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby przyszłych 
rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez następne dwa lata, chyba że wcześniej 
cofniesz swoją zgodę.  
 
Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO przysługuje prawo do cofnięcia 
zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość; prawo dostępu do swoich danych oraz 
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo 
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
  


