
 
Gravet Consulting: Jesteśmy firmą doradztwa personalnego działająca od ponad 20 lat. Realizujemy projekty 
rekrutacyjne na stanowiska managerskie i eksperckie dla firm w Polsce i zagranicą, opierając się na najwyższych 
standardach działania. Naszą misją jest zaspokajanie złożonych potrzeb kadrowych naszych Klientów, w związku z tym 
do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i z pełnym profesjonalizmem. 
 
Dla kancelarii adwokackiej specjalizującej się w udzielaniu kompleksowych porad prawnych, przede wszystkim w 
zakresie wprowadzania firm zagranicznych na rynek polski, m.in. poprzez towarzyszenie Klientowi w całej procedurze 
prawno-administracyjnej związanej z zakupem nieruchomości, budową/najmem powierzchni, zatrudnieniem 
personelu, aż do bieżącej obsługi działalności operacyjnej, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko:  
 

 
PRAWNIK Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM LUB ANGIELSKIM 

Miejsce pracy: ŁÓDŹ 
 

 
 
Zakres zadań:  

• Redagowanie pism procesowych; 
• Sporządzanie opinii prawnych; 
• Udział w spotkaniach z Klientami kancelarii; 
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania Klientów kancelarii; 
• Monitorowanie aktualnych zmian w przepisach; 
• Współpraca z urzędami oraz sądami.  

 
Oczekiwania:  

• Ukończone studia wyższe na kierunku prawo; 
• Znajomość języka francuskiego lub angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 co najmniej; 
• Dobra znajomość drugiego języka obcego mile widziana;  
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i dynamika działania; 
• Dobra znajomość oprogramowania MS Office; 
• Znajomość systemów prawniczych np. Legalis mile widziana; 
• Prawo jazdy kat. B.  

 
Pracodawca oferuje:  

• Ciekawą pracę w młodym, profesjonalnym zespole; 
• Możliwość nauki i doskonalenia zawodowego; 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
• Niezbędne narzędzia pracy.  

 
Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania 

zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: 
 

monika.zielinska@gravet.consulting 
 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: PRAW/21 
 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie  
z wybranymi Kandydatami. 

 
Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności znajdującej się na stronie www.gravet.com.pl/praca oraz 
zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 
13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami 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. Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z 
Polityką Prywatności firmy Gravet Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie 
przetwarzania moich danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących mi prawach.” 


