
Стажант в адвокатска кантора

Krasimira  Kadieva  е  бутикова  правна  кантора  специализирана  в  предоставянето на  услуги в  областта  на
интелектуалната  собственост,  защитата  на  лични  данни,  интернет  правото  и  електронната  търговия.
Споделяме възгледа, че най-значимият фактор за една перспективна кантора е екипът. Установените условия
за открита, дружелюбна и позитивна работна среда стимулират таланта и разгръщането на потенциала на
всеки един член от нашия екип. Във връзка с разширяване на дейността си организираме платена стажантска
програма насочена  към студенти от специалности „Право“  или "Интелектуална  собственост".  Избраните
стажанти ще имат възможност  да усвоят ценни знания и придобият практически опит.  Стажът ще бъде
изцяло съобразен с програмата в университета на избраните кандидати.

С какво ще бъдете ангажирани и какви знания и умения ще придобиете?

Избраните  стажанти  ще  бъдат  постепенно  въведени  в  практиката  като  ще  бъдат  обучени  да  извършват
правни  проучвания  по  определени  казуси;  извършват  предварителни  проучвания  на  търговски  марки;
изготвят писмени становища относно извършените проучвания на търговски марки;  изготвят договори и
други документи на български и английски език; изготвят документи за осъществяване на търговска дейност
в Интернет, като общи условия за ползване на уеб сайт (електронен магазин), политики за защита на личните
данни, политики относно бисквитките.

Какво предлагаме?

 Отлични условия на работа в модерна бизнес сграда в центъра на София;

 Работа на непълен работен ден;

 Трудов договор;

 Възможност  за  придобиване  на  знания  и  практически  опит  в  областта  на  интелектуалната
собственост и електронната търговия;

 Възможност за участие в предстоящи семинари и събития;

 Възможност за участие в интересни проекти.

Какви кандидати търсим?

Необходими знания и умения:

 Много добра компютърна грамотност;

 Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо) и отлична езикова култура;

 Отлични комуникативни умения.

Необходими качества и други изисквания към кандидатите:

 Студенти по специалност „Право“ или "Интелектуална собственост";

 Желание за установяване на нови знания, умения и практически опит;

 Умения за приоритизиране на възложените задачи и изпълнение на задачите в срок;

 Самоиницативни и самомотивиращи се личности;

 Любопитни и креативни личности;

 Добре организирани личности с внимание към детайлите.

Начин на кандидатстване и процес на подбор:

Ако обичате предизвикателствата и смятате, че бихте могли да допринесете за успеха, както на кантората,
така и на клиентите ѝ, моля да изпратите актуална автобиография на английски език и мотивационно писмо
на български език на k.kadieva@kadievaip.com, най-късно до 10.10.2022 година. Само одобрените кандидати
ще бъдат поканени на интервю.

28 Hristo Botev Boulevard, Floor 6, Office 10
1000 Sofia, Republic of Bulgaria

k.kadieva@kadievaip.com | www.kadievaip.com


