
 

Biuro Karier 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy 

im. Jana Długosza w Częstochowie  

ul .  W asz yn gto na  4 /8 ,  4 2 -2 0 0  Częs to cho wa ,  t e l .  3 4 -3 7 -8 4 -3 6 3  

b iuro ka r i e r@ uj d . ed u .p l ;  www.b k .u j d . ed u .p l   
 

OFERTA nr 2022/11 

Informacje dotyczące pracodawcy 

Nazwa firmy/pracodawcy SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Adres pracodawcy (ulica, 

miejscowość, kod pocztowy) 
UL. GRZYBOWSKA 4 LOK. U7A, 00-131 WARSZAWA 

Adres strony internetowej  WWW.SIW.PL 

Osoba do kontaktu kandydatów z 

pracodawcą 
JOANNA PIETRAS 

Sposób aplikacji lub kontaktu 

kandydatów z pracodawcą 
EMIAL: J.PIETRAS@SIW.PL 

Data ważności oferty 28-02-2022 

Wymagania 

Wykształcenie wyższe licencjackie LUB  wyższe magisterskie 

Kierunek/specjalność Prawo, administracja, politologia 

Znajomość języków obcych Język angielski w stopniu komunikatywnym  

Umiejętności/kwalifikacje/uprawienia 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY 

 dobrej znajomości obsługi komputera, w szczególności 

programów pakietu MS Office 

 dobrej organizacji pracy, zaangażowania,  

 wysokiej kultury osobistej,  

 dokładności i sumienności w realizacji powierzonych 

zadań, 

 prawa jazdy kategorii B.  

 

Inne  

Opis stanowiska pracy 

Nazwa stanowiska pracy Praktykant w dziale administracji kancelarii 

Rodzaj oferty Płatna praktyka  

Rodzaj umowy   
umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o  dzieło, umowa 
stażowa, umowa na zastępstwo 

Wymiar czasu pracy 76 h w miesiącu Wysokość wynagrodzenia brutto 1500 zł 

mailto:biurokarier@ujd.edu.pl
http://www.bk.ujd.edu.pl/


Miejsce pracy (woj. miejscowość) Częstochowa Liczba wakatów 1 

Zakres obowiązków 

a) prowadzenie kalendarza terminów dotyczących postępowań 

sądowych, terminów spotkań, nadzór nad realizacją terminów  

b) ustalanie stanu prowadzonych przez kancelarię postępowań, 

organizowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia 

strategii procesowej, w tym kontakt z sądami, organami 

ścigania, urzędami i innymi jednostkami; 

c) bieżąca współpraca z Działami Prawnymi Kancelarii,  

d) kompleksowa obsługa spotkań biznesowych w kancelarii: 

przyjmowanie gości, serwis kawowy podczas spotkań w 

kancelarii, rezerwacja miejsc parkingowych, zamawianie 

cateringu, rezerwacja sal konferencyjnych, koordynacja 

obsługi spotkań, 

e) przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty, 

f) kontakt z klientami w zakresie powierzonych zadań,   

g) obsługa przychodzących połączeń telefonicznych oraz poczty 

elektronicznej, 

h) inne prace administracyjno-biurowe, 

i) inne czynności związane z zajmowanym stanowiskiem zlecone 

przez Opiekuna praktyk  

 

 

 

INNE INFORMACJE PRACODAWCY DLA KANDYDATÓW 

DLACZEGO WARTO U NAS ODBYĆ PRAKTYKI? CO OFERUJEMY?  

Sadkowski i Wspólnicy to rozpoznawalna, prestiżowa marka na rynku usług prawnych w Polsce. 

Kancelaria stawia na ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji swoich prawników, dlatego najlepsi 

z nich mogą liczyć na sfinansowanie udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych i 

konferencjach. Wspieramy naszych prawników w ich pracy, zapewniając przede wszystkim 

wyjątkową atmosferę pracy i tworząc efektywne zespoły. Najlepsi z praktykantów mogą liczyć na 

zatrudnienie w naszej kancelarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


