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______________________________________________________________________________ 

 

Kliknij, aby wpisać imię i nazwisko 
______________________________________________________________________________ 

. 

Data urodzenia:  Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę   
Miejsce zamieszkania:   Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst: ulica, kod miasto 
 

Dane kontaktowe:     

Telefon:    Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst: +48 000 000 000. 

E-mail:    Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.  
 

 

Wykształcenie:  

 

Kliknij, aby wprowadzić datę. – nadal    Kliknij tutaj, aby wprowadzić 
tekst-nazwa uczelni. 

      Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst - wydział 
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst - kierunek. 
 

 

Kliknij, aby wprowadzić datę. – Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.   Kliknij 
tutaj, aby wprowadzić tekst-nazwa uczelni 

      Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst – wydział 
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst – kierunek 
 

 
Doświadczenie zawodowe:  

 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę od... – Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę do...  

 Kliknij tutaj, aby dodać nazwę kancelarii/firmy 
      Kliknij tutaj, aby wprowadzić stanowisko   
 

Kliknij tutaj, aby dodać zakres obowiązków 

 

 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę od... – Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę do...  

 Kliknij tutaj, aby dodać nazwę kancelarii/firmy 
      Kliknij tutaj, aby wprowadzić stanowisko   
 

Kliknij tutaj, aby dodać zakres obowiązków 

 
 
Języki obce:  

  

Kliknij tutaj, aby wprowadzić nazwę języka obcego: Kliknij tutaj, aby wprowadzić poziom zna-
jomości i certyfikaty;  
 

Komentarz [M.S.1]: TEKST  - Kliknij 
w pole, w którym chcesz dodać tekst. Pole 
podświetli się na szaro – to oznacza, że 
możesz zacząć wpisywać tekst. Ta zasada 
obowiązuje dla wszystkich pól teksto-
wych. 

Komentarz [M.S.2]: DATA  -  - Kliknij 
w pole, w którym chcesz dodać datę. Pole 
podświetli się na szaro a z prawej strony 
pojawi się znacznik listy rozwijanej. 
Kliknij w niego, aby rozwinąć kalendarz. 
Możesz wybrać dowolną datę, a później 
modyfikować ją jak zwykły tekst. Ta 
zasada obowiązuje dla wszystkich pól 
typu data. 

Komentarz [M.S.3]: Jeśli potrzebujesz 
dodatkowego wpisu w wykształceniu, 
zaznacz tą część, skopiuj i wklej poniżej. 
Ta zasada dotyczy wszystkich pól. 

Komentarz [M.S.4]: Jeśli potrzebujesz 
dodatkowego wpisu w doświadczeniu, 
zaznacz tą część, skopiuj i wklej poniżej. 
Ta zasada dotyczy wszystkich pól. 
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Kliknij tutaj, aby wprowadzić nazwę języka obcego: Kliknij tutaj, aby wprowadzić nazwę języka 
obcego;  
 
Działalność dodatkowa:  

 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę od… – Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę do… 

 Kliknij tutaj, aby wprowadzić nazwę instytucji, miesce 
     Kliknij tutaj, aby wprowadzić stanowisko  
 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę od… – Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę od… 

 Kliknij tutaj, aby wprowadzić nazwę instytucji, miesce 
     Kliknij tutaj, aby wprowadzić nazwę instytucji, miesce  
 
 

 

Zainteresowania zawodowe/ preferowane przyszłe obszary specjalizacji:  

 

Administracyjne - Admin - Administrative
 

Autorskie
 

Bankowe - Banking
 

Budowlane
 

Celne
 

Cywilne - Civil
 

Energetyczne
 

Finansowanie Projektów / Project Finance
 

Fundusze inwestycyjne - Investments Funds
 

Fuzje i przejęcia - M&A - Mergers & Acquisitions
 

Gospodarcze
 

Handlowe
 

Kanoniczne
 

Karne
 

Konkurencji i konsumentów
 

Korporacyjne - Corpo - Corporate Law
 

Lotnicze
 

Medyczne / Farmaceutyczne - Life Science
 

Międzynarodowe
 

Nieruchomości - RE - Real Estate
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Nieruchomości Finansowanie Projektów / Project Finance Real 

Estate
 

Ochrona Danych Osobowych
 

Ochrony środowiska
 

Patentowe - Znaki towarowe
 

Pracy - Labour
 

Podatkowe - Doradztwo Podatkowe
 

Private Equity / Venture Capital 
 

Procesowe – Litigation
 

Prokuratura
 

Reklamy
 

Rodzinne
 

Rynki kapitałowe - Capital markets
 

Sądownictwo
 

Spadkowe
 

Telekomunikacyjne - Telecom
 

Ubezpieczeniowe
 

Upadłościowe
 

Windykacja
 

Własności Intelektualnej - IP - Intellectual Property
 

Zamówienia Publiczne
 

Zarządzanie działem/zespołem prawnym
 

 

Certyfikaty/Szkolenia: 

 
Kliknij tutaj, aby dodać rok i nazwę. 
Kliknij tutaj, aby dodać rok i nazwę. 
Kliknij tutaj, aby dodać rok i nazwę. 
Kliknij tutaj, aby dodać rok i nazwę. 
 
Zainteresowania/Hobby: 

 

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BCSystems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  

zawartych w mojej ofercie pracy w zakresie niezbędnym dla przeprowadzania obecnego jak i przyszłych procesów 

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.). 

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: aplikacja@bcslegal.pl 


