
 

 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób powstaje statek? Za pomocą jakich środków pojedyncze elementy blachy przekształcane  

są w przestronne promy lub solidne okręty? Pracując z nami możesz obserwować ten niezwykły proces na własne oczy, od momentu położenia 

stępki, poprzez wodowanie, aż do przekazania jednostki Klientowi.  

Jesteśmy jedną z czołowych firm należących do Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING S.A., największej grupy stoczniowej w Polsce, 

która zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. Jako jedyna Stocznia w kraju możemy poszczycić się możliwością zaoferowania kompleksowych 

rozwiązań technicznych, których finalnym produktem są w pełni wyposażone, nowoczesne statki. W ciągu 77 lat działalności zbudowaliśmy 

ponad 1000 jednostek! 

Dołączając do nas, zyskujesz: 

-zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze dopasowanym do zajęć na aplikacji oraz konieczności przygotowania się do egzaminów; 
-wynagrodzenie dopasowane do kompetencji; 
-objęcie patronatem na czas aplikacji; 
-możliwość częściowego wykonywania zadań w formie zdalnej; 
- dogodną lokalizację biura (blisko SKM Politechnika Gdańska); 
-możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego; 
-stały rozwój kompetencji poprzez realizację ambitnych zadań; 
-dobrą atmosferę w zgranym zespole; 
-możliwość współpracy z największymi Armatorami i firmami z branży okrętowej; 
-niespotykaną szansę na obserwację widowiskowych wodowań z bliska. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Specjalista ds. Obsługi Prawnej 
 

Zakres obowiązków: 

 
-analiza akt postępowań, opracowywanie materiału 

dowodowego; 

-kontakty z sądami i organami administracji publicznej; 

-sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach 

sądowych; 

-obsługa prawna i korporacyjna klientów; 

-sporządzanie opinii prawnych; 

-przygotowywanie prezentacji w oparciu o przeprowadzone 

analizy prawne; 

-redagowanie i tłumaczenie dokumentów. 

Nasze wymagania: 

 

-aplikant I roku aplikacji adwokackiej lub absolwent studiów 

prawniczych (lub student ostatniego roku studiów) zamierzający 

rozpocząć aplikację adwokacką w 2023 roku; 

-zainteresowanie oraz chęć rozwoju w zakresie prawa 

gospodarczego, cywilnego, handlowego, a także znajomość 

innych dziedzin prawa; 

-umiejętność sporządzania pism procesowych; 

-sumienność, zaangażowanie i dyspozycyjność; 

-wysoki stopień kultury osobistej; 

-wysoki stopień samodzielności w wykonaniu powierzonych zadań 

i poczucia odpowiedzialności; 

-doświadczenie w dziale prawnym spółki będzie atutem; 

-znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu 

umożliwiającym rozmowę i analizę tekstów prawniczych. 

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@remontowa-rsb.pl 

 


