Nabídky práce
Máteli zájem o vyvěšení Vaší nabídky, zašlete její přesné znění na email office @ prf.cuni.cz ve formátu MS Word (jako přílohu emailu). Maximální
doba vyvěšení je jeden měsíc.
Právnická fakulta

úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru dopravy a silničního hospodářství

17. 04. 2019

Místem výkonu práce je Žižkova 57, Jihlava požadujeme: • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního
zaměření • znalost zákona č. 13/1997 | více...

7 pozic pro právníky / právničky v odboru stavebního řádu

17. 04. 2019

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na 7 pozic pro právníky / právničky v odboru stavebního řádu. Pracovní poměr bude
sjednán na dobu neurčitou. | více...

Student na administrativní a právní výpomoc

16. 04. 2019

Do advokátní kanceláře MH Legal hledáme studenta na administrativní a právní výpomoc se zájmem o oblast obchodního práva a IT práva.
Pracovní doba, místo, odměna dle | více...

Paralegal  Specialista na zakládání společností (part time)

15. 04. 2019

Pro našeho významného klienta, společnost sídlící v centru Prahy, hledáme do týmu studenta 3. – 5. ročníku právnické fakulty se znalostí anglického
jazyka a se | více...

Právník/právnička Městského úřadu Jesenice

12. 04. 2019

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Tajemnice M ěstského úřadu Jesenice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o
úřednících územních samosprávných celků a o | více...

Plavec Partners přijmeme na DPČ studenta právnické fakulty (3.5. ročník)

12. 04. 2019

Do advokátní kanceláře Plavec Partners p řijmeme na DP Č studenta právnické fakulty (3.5. ro čník). Nástup mo žný ihned. Po žadujeme: •
spolehlivost • zodpovědnost • zájem o práci • samostatnost Nabízíme: • Pravidelná pracovní doba dle dohody ideálně po čt 13 | více...

Dlouhodobá brigáda v právním oddělení

12. 04. 2019

Co budete na této pozici dělat? • Získáte praxi v interním právním oddělení firmy, především v oblastech korporátního, občanského, obchodního,
pracovního a zdravotního práva. • Budete provádět administrativní podporu | více...

Asistent/ka právního oddělení

12. 04. 2019

Co budete na této pozici dělat? • Zajišťovat administrativní podporu právního oddělení (příprava podkladů a dokumentů pro různá jednání, správa
smluv atd.). • Komunikovat s úřady. • Vyřizovat občasné pochůzky a | více...

Samostatný odborný referent přestupků pro odbor životního prostředí

12. 04. 2019

Městská část Praha 11,zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11 vyhlašuje dne 08.04.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
samostatný odborný referent přestupků pro odbor životního prostředí Místo | více...

Hledáme studenta/studentku práv

12. 04. 2019

Co děláme a proč Tě hledáme? Baví nás pomáhat ostatním, být součástí jejich úspěchu a podílet se na něm. Máme spoustu zajímavých klientů,
rozpracovaných projektů | více...
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