RBR Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych spółka partnerska, w związku
z dynamicznym rozwojem, poszukuje obecnie osoby na stanowisko:

APLIKANT RADCOWSKI
Do zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie m.in:
▪

przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych i podatkowych;

▪

przygotowanie i opiniowanie projektów umów;

▪

prowadzenie dokumentacji spraw;

▪

udział w projektach z obszaru doradztwa prawnopodatkowego dla klientów krajowych i zagranicznych;

▪

reprezentacja klientów Kancelarii podczas rozpraw w sądach powszechnych i administracyjnych, negocjacjach
i mediacjach;

▪

research oraz analiza przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych;

▪

pozostałe wsparcie radcy prawnego i doradcy podatkowego w ramach bieżącej obsługi klientów Kancelarii poprzez
inne zlecane zadania w tym zakresie.

Oczekujemy:
▪

wykształcenia wyższego prawniczego;

▪

statusu aplikanta radcowskiego pierwszego lub drugiego roku;

▪

znajomości prawa podatkowego;

▪

min. 1 roku doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w kancelarii radcowskiej lub adwokackiej, w tym
w zakresie prawa podatkowego;

▪

znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę specjalistycznej dokumentacji;

▪

bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz programu LEX i Legalis;

▪

umiejętności szybkiego uczenia się;

▪

zdolności analitycznego myślenia;

▪

zaangażowania w podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie wiedzy;

▪

bardzo dobrej organizacji pracy, skrupulatności i dokładności;

▪

sumienności i zaangażowania.

Oferujemy:
▪

zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, poprzedzoną okresem próbnym;

▪

konkurencyjne wynagrodzenie;

▪

możliwość uczestnictwa w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

▪

po okresie wdrożeniowym, samodzielność w zakresie wykonywanych zadań;

▪

możliwość współpracy z klientami z Polski i zagranicy (praca w języku polskim i angielskim);

▪

pracę w zespole specjalistów, gwarantującą stały rozwój zawodowy;

▪

dogodną lokalizację.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: sekretariat@kancelariarbr.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do RBR Rychter, Borawski i Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców
Prawnych Spółka partnerska, zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chce Pani/Pan, abyśmy
zachowali CV w naszej bazie, prosimy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: Zgadzam się na przetwarzanie przez RBR
Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych i Radców Prawnych Spółka partnerska danych osobowych
zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie RBR Rychter, Borawski, Raniszewska Kancelaria Doradców Podatkowych
i Radców Prawnych spółka partnerska z siedzibą w Sopocie (81-824) przy ulicy Armii Krajowej nr 116 lok. 17A, KRS nr
0000755174, NIP 5851486465, REGON 38166155100000. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia
procesu rekrutacji, do czasu jego zakończenia, tj. przez okres jednego miesiąca, a w razie zgody na udział w przyszłych
rekrutacjach również w czasie nieokreślonym. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia
lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji do upływu okresu ich przedawnienia. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,
ale niezbędne dla realizacji procesu rekrutacji. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom
ani przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności
poprzez profilowanie. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia zgody
w dowolnym momencie (co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
udzielonej zgody przed jej cofnięciem). Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź
chęci skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@kancelariarbr.pl.

