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Praktyki w biurze zarządu
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. poszukuje studenta prawa, który
sprawnie i efektywnie będzie wspierać zespół biura zarządu.

Wymagania:

Ukończony trzeci rok studiów na kierunku prawo lub w trakcie tego roku;

zaliczony przedmiot prawo spółek handlowych;

zainteresowania: prawo podatkowe, prawo spółek handlowych, pomoc publiczna;

komunikatywność;

umiejętność pracy w zespole;

samodzielność;

rzetelność i sumienność;

dostępność 3 dni w tygodniu, co najmniej 2 dni pracy w biurze.

Oferujemy:

Pracę w profesjonalnym i zgranym zespole;

możliwości rozwoju;

wsparcie zespołu.

 

Aplikuj i dołącz do zespołu biura zarządu w Krakowskim Parku Technologicznym sp. z o.o.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@kpt.krakow.pl do 12 lutego br. Uprzejmie
informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
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Jednocześnie  wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  przez  ogłoszeniodawcę  moich  danych
osobowych  na  potrzeby  przyszłych  rekrutacji  przez  okres  12  miesięcy  od  momentu
przesłania aplikacji.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Krakowski Park Technologiczny z siedzibą w Krakowie przy ul. Podole

60. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  Podanie danych w zakresie określonym przepisami

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych

danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  możliwy  jest  pod  adresem:

iod@kpt.krakow.pl
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