
 

 
 

Kochański i Partnerzy to lider na rynku usług prawniczych. Dzięki dogłębnemu rozumieniu potrzeb naszych klientów 
oraz posiadaniu rozległej wiedzy i informacji rynkowych na ich temat realizujemy prestiżowe projekty.  

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko: 

ASYSTENT/KA 
Miejsce pracy: Warszawa   |   Nr. ref: ADM 

 

Szukamy osoby, która... 

Ma silne poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania. Najważniejsza jest jakość wykonywania powierzonych 
zadań, profesjonalizm i wysoka kultura osobista. 

Potrafi dobrze zorganizować swoją pracę. Kluczowa jest umiejętność planowania, priorytetyzacji zadań 
oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki. 
 

 

 
Główne obowiązki: 

 organizacja i wsparcie pracy kilkuosobowego zespołu prawników; 
 prace administracyjne związane z obiegiem dokumentów i korespondencji w dziale; 
 koordynacja kalendarza oraz organizacja spotkań; 
 organizacja podróży służbowych; 
 tworzenie raportów, protokołów ze spotkań, sprawozdań i prezentacji; 
 wykonywanie innych czynności zgodnie ze wskazówkami prawników. 

 

 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (w trybie zaocznym), mile widziane lingwistyczne lub z zakresu 
administracji; 

 minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku (warunek konieczny); 
 doświadczenie w kancelarii prawnej będzie dodatkowym atutem; 
 znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (warunek konieczny); 
 umiejętność pracy w szybko zmieniających się okolicznościach; 
 umiejętność zarządzania przepływem informacji w zespole; 
 dyskrecja i nienaganna kultura osobista; 
 energiczność, otwartość, komunikatywność. 

 

 
 Oferujemy ciekawą pracę połączoną z: 

 stabilnym zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę; 
 w pełni sfinansowaną przez firmę prywatną opieką medyczną na poziomie VIP; 
 dofinansowaniem do pakietu sportowego; 
 zajęciami z języka angielskiego; 
 atrakcyjnym wynagrodzeniem. 

 
 

 

D O Ł Ą C Z  D O  N A S  

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres e-mail: praca@kochanski.pl  wraz z tytułem e-maila: ADM. 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. 

zm.)) w celach niezbędnych dla realizacji procesów rekrutacyjnych w Kochański & Partners Sp. k. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.” 


