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ADVOKÁT|KA 

DO NAŠEHO TÝMU HLEDÁME

Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS, se sídlem v centru Prahy, patří mezi významné advokátní 
kanceláře s dlouholetými zkušenostmi z mezinárodního prostředí. Specializuje se zejména na transakce 
v rámci korporátního práva a práva nemovitostí, financování, restrukturalizace, energetické právo včetně 
obnovitelných energií, pracovní právo, řešení sporů a rozhodčí řízení, soutěžní právo i daňové poradenství. 
Mezi klienty bpv BRAUN PARTNERS patří přední české i mezinárodní společnosti působící v klíčových 
ekonomických odvětvích. 

V rámci expanze naší dceřiné společnosti BEDETO SOLUTIONS s.r.o. v současné době rozšiřujeme tým a 
obsazujeme hned několik pracovních pozic.

Společnost BEDETO SOLUTIONS s.r.o. působí na českém trhu již více jak 10 let. V oblasti komplexního 
řešení správy pohledávek představuje stabilního a dynamicky se rozvíjejícího hráče. Specializovaný tým 
odborníků z řad právníků a administrátorů zajišťuje svým klientům kvalitní právní servis a efektivní dohled 
nad správou jejich pohledávek.

Staňte se naší kolegyní či naším kolegou a doplňte náš tým.

NÁPLŇ PRACOVNÍ POZICE:
 ❏ právní poradenství pro lokální i mezinárodní klienty s převládajícím zaměřením na procesní právo 

          (správa pohledávek a jejich soudní vymáhání)
 ❏ příprava a revize dokumentů v rámci jednotlivých fází řízení
 ❏ účast na soudních jednáních
 ❏ písemná a telefonická komunikace se soudy, notáři, exekutory apod.
 ❏ další s touto agendou související úkony

NABÍZÍME VÁM:
 ❏ zázemí stabilní a perspektivní společnosti se sídlem v centru Prahy
 ❏ možnost dalšího odborného vzdělávání a kariérního růstu
 ❏ zapojení do složitějších kauz a širší vzdělávání ve všech oblastech činnosti advokátní kanceláře
 ❏ příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu
 ❏ atraktivní finanční ohodnocení a zaměstnanecké benefity

OČEKÁVÁME OD VÁS:
 ❏ vysokoškolské vzdělání v oboru právo v České republice, registrace ČAK
 ❏ pokročilou znalost práce na PC – MS Office, Beck-online, ASPI
 ❏ vynikající znalost českého jazyka, znalost anglického a/nebo německého jazyka výhodou
 ❏ dobré komunikační schopnosti, pracovitost, pečlivost, zodpovědnost a loajalitu

 ❏ předchozí praxe v oblasti procesního práva a pracovněprávních sporů vítána

Vaše strukturované životopisy v českém a anglickém/německém jazyce zasílejte prosím 
na hr@bpv-bp.com.

SE ZAMĚŘENÍM NA PROCESNÍ PRÁVO
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