
 

Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp.k.  
Od lat stawiamy na ludzi pragnących uczyć się i rozwijać. Większość zespołu stanowią ludzie młodzi, 
studenci i absolwenci studiów wyższych, wnoszący do Kancelarii zaangażowanie i entuzjazm, ale też 

swoje doświadczenie zawodowe. Sprawdź, czy czekamy na Ciebie! 

SPECJALISTA DS. POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO 
Miejsce pracy: Wrocław 

Twój zakres obowiązków 
• realizacja procesu windykacji należności na etapie postępowania egzekucyjnego, 

• współpraca z komornikami i monitorowanie procesu egzekucji (kontakt pisemny i telefoniczny z ko-

mornikami oraz organami administracyjnymi prowadzącymi egzekucję), 

• przygotowywanie projektów pism procesowych, w tym odpowiedzi na pisma komorników oraz innych 

instytucji współpracujących w procesie egzekucji, 

• analizowanie sprawy pod kątem wyboru optymalnej ścieżki postępowania egzekucyjnego, 

• monitorowanie terminowości i skuteczności podejmowanych działań, 

• aktywne uczestnictwo w podnoszeniu efektywności i jakości prowadzonego postępowania egzekucyj-

nego, 

• odpowiedzialność za masową obsługę spraw na etapie postępowania egzekucyjnego, 

• śledzenie zmian w systemie prawnym i ich odzwierciedlenie w pismach procesowych, 

• odpowiedzialności za prowadzone postępowania i konsekwencja w dążeniu do realizacji celów, 

• raportowanie wykonanych czynności i podjętych działań w wewnętrznym systemie informatycznym. 

Nasze wymagania 
• znajomość procedury cywilnej, szczególnie podstaw procesu egzekucji komorniczej, 

• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (mile widziane kierunki: prawo/administracja), 

• doświadczenie w obsłudze wierzytelności na etapie postępowania egzekucyjnego, 

• w przypadku mniejszego doświadczenia, chęć rozwoju w kierunku postępowania egzekucyjnego, 

• inicjatywa w optymalizowaniu procesów, 

• umiejętność budowania relacji i atmosfery współpracy w zespole, 

• odpowiedzialność i dobra organizacja pracy własnej, 

• zdolność analitycznego myślenia. 
Mile widziane 

• doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych z nieruchomości lub upadłościowych. 

To oferujemy 
• stabilne zatrudnienie - umowa o pracę na pełny etat, brak targetów 

• jednozmianowa praca od poniedziałku do piątku = wolne popołudnia i weekendy! 

• 3 miesięczne wdrożenie do pracy u boku opiekuna adaptacyjnego 

• jasne ścieżki kariery i rekrutacje wewnętrzne 

• udział w szkoleniach wewnętrznych 

• dofinansowanie pakietu medycznego 

• dofinansowanie karty Multisport 

• oferta ubezpieczenia i ZFŚS  

• młody zespół, dbający o atmosferę na co dzień - wspieramy się w swoich działaniach 

• darmowy parking, dogodny dojazd komunikacją miejską  

• praca w nowoczesnym biurze 

• jednoetapowa rekrutacja i szybka informacja zwrotna 
Chcesz wiedzieć więcej o procesie rekrutacji? Odwiedź naszą stronę www.kancelariahtp.com i poznaj nas lepiej. 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 

http://www.kancelariahtp.com/


 

Klauzula  

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Kancelarii Prawnej HTP Puniewska Waszczyńska sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 2, zgadzasz  się na 
przetwarzanie przez Kancelarię Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w 
ogłoszeniu.  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawna HTP Puniewska Waszczyńska sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 2. 

 


