
W Kancelarii Skotarczak Dąbrowski Olech 

i Partnerzy, największej kancelarii na Pomorzu 

Zachodnim (wg rankingu Rzeczpospolitej 2017 - 2019) 

możesz połączyć pracę z pasją. Na pewno działamy 

w interesujących Ciebie obszarach prawa i biznesu. 
 

Obecnie Kancelaria poszukuje kandydata na stanowisko  

APLIKANTA RADCOWSKIEGO 
 

Co oferujemy Czego oczekujemy 

➔ wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i 

umiejętności; 

➔ ciekawą i rozwijającą pracę w doświadczonym i 

zgranym zespole; 

➔ pracę w centrum Szczecina; 

➔ możliwość objęcia patronatem 

➔ dobrej znajomości prawa cywilnego, karnego, 

gospodarczego; 

➔ bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego 

lub angielskiego uwzględniającego terminologię 

prawniczą;  

➔ prawa jazdy kat. B oraz gotowości do wyjazdów 

służbowych; 

Co będziesz robić? 

➔ przygotowywać pisma procesowe 

➔ występować przed sądami powszechnymi 

➔ analizować akta spraw sądowych 

➔ sporządzać opinie prawne oraz umowy 

I dużo więcej 

 

Aby aplikować napisz na adres: 

info@sdo.com.pl 

Aby wziąć udział w przyszłych rekrutacjach w dokumentach aplikacyjnych umieść klauzulę: Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych przez Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska 

Radców Prawnych i Adwokatów  dla celów przyszłych rekrutacji. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych 

i Adwokatów ul. Narutowicza 12, 70-240 Szczecin 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 

W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z prowadzeniem bieżącej rekrutacji 

- w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

Podjęcie działań przed zawarciem umowy - w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę 

cywilnoprawną 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  

Prowadzenie przyszłych postępowań rekrutacyjnych, a także w zakresie danych nie wymaganych przepisami 

prawa 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

lub art. 9 ust. 2 lit. a) 

RODO 

W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej 

zgody przed jej wycofaniem. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest w siedzibie Kancelarii, na stronie internetowej 

www.sdo.com.pl/rekrutacja.pdf oraz w linku pod tym kodem:  

 


