
 

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! 
 

REFERENT DS. POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO 
Miejsce pracy: Wrocław 

Twój zakres obowiązków 
• Nadzór nad sprawami prowadzonymi przez Kancelarię, polegający na merytorycznej analizie czynności po-

dejmowanych na etapie postępowania sądowego poprzez m. in.: 

• Nadzór nad postępowaniem sądowym od momentu wysłania pozwu do momentu uzyskania prawidłowego 
i kompletnego tytułu wykonawczego; 

• Podejmowanie czynności w celu nadania dalszego biegu sprawie tj. sporządzanie pism procesowych, doko-
nywanie ustaleń telefonicznych z sądem lub weryfikacja etapu sprawy na portalu informacyjnym; 

• Monitoring postępowania sądowego, dbanie o jego prawidłowy i szybki przebieg. 

Nasze wymagania 
• Wykształcenie wyższe lub w toku studiów (mile widziani absolwenci lub studenci zaoczni prawa lub admi-

nistracji); 
• Dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, postępowania cywilnego; 
• Bardzo dobra znajomość aplikacji HTP Tool; 
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, sumienność w wykonywaniu powierzonych za-

dań; 
• Komunikatywność, swoboda w prowadzeniu rozmów telefonicznych; 
• Umiejętność pracy pod presją czasu; 
• Biegła znajomość obsługi komputera (MS Office); 
• Wysoka kultura osobista. 

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

• 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. 

 
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. 

 

http://www.kancelariahtp.com/

