STUDENTSKÝ PROGRAM B. BRAUN START /
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Jste komunikativní, samostatní a rádi byste se dozvěděli, jak to chodí na právním oddělení
v mezinárodní firmě? Chcete se dále rozvíjet a propojit školou získané znalosti s praxí? Pak
je program B. Braun Start právě pro Vás. Umožňujeme v něm nadaným a motivovaným
studentům VŠ získat praxi v dynamické a inovativní nadnárodní společnosti a podpořit
jejich odborný i profesní růst. Těm nejlepším nabízíme možnost postupu do programu B.
Braun Potentials s odpovědnější agendou a dalšími možnostmi rozvoje.
CO U NÁS BUDETE DĚLAT:
 Budete zpracovávat jednodušší právní dokumenty, například plné moci, výpovědi nebo
dodatky
 Pomůžete nám s administrací smluv, jejich kompletací a následným zpracováním v interním
systému
 Udržíte si aktuální znalosti v oboru při zpracovávání právních rešerší, protože budete
prověřovat aktuální judikaturu či názory odborné nauky.
 Společně s námi se budete zdokonalovat ve využití pokročilých funkcí Wordu, o kterých
mnoho právníků ani netuší, a pomocí těchto funkcí budete upravovat různé právní
dokumenty
 Zapojíte se do aktualizace interních předpisů
 Budete organizovat výběrová řízení pro nové dodavatele, včetně následného vyjednávání a
finalizace smlouvy
CO U NÁS BUDETE POTŘEBOVAT:
 Být studentem právnické fakulty
 Chuť do práce, pečlivost a analytické schopnosti, ty se Vám budou hodit zejména při
zpracování rešerší
 Zvládat práci na PC (MS Office) jako běžný uživatel, protože bez toho se neobejde žádný a
tedy ani začínající právník
 Samostatnost, pracovitost, a spolehlivost – věříme, že si zvládnete ohlídat výsledky své
práce sám, odevzdáte je včas a nebude potřeba, aby to po Vás nadřízený kontroloval
CO SE VÁM U NÁS BUDE LÍBIT:
 Dobrý pocit z toho, že Vaše práce má smysl - naším posláním je chránit a zlepšovat životy a
zdraví lidí na celém světě.
 Budete mít příležitost vyzkoušet si, jak nabyté znalosti ze školy fungují v praxi.
 Budete mít samostatnou a odpovědnou práci, kdy budete odpovědný za výsledky své
práce.
 Umožníme Vám zpracovat si u nás bakalářskou nebo diplomovou práci
 Společně s námi profesně porostete: dostanete se k zajímavým projektům a rádi
podpoříme Váš další profesní růst.
 Potřebujeme, abyste nám pomáhal 20h/týden, konkrétní pracovní dobu si domluvíte
s nadřízeným, jak Vám to bude vyhovovat.
 Práce v moderním komplexu The Park, Praha 4
 Být součástí stabilní společnosti i, kde kolegové pracují i více než 20 let.
 Možnost zapojit se do mezinárodních aktivit úspěšného německého koncernu.
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INFORMACE O POZICI:
 Místo pracoviště: Praha 4 - Chodov, administrativní komplex The Park
 Datum nástupu: ihned
 Pracovní úvazek: Cca 20 h. / týden
 Typ smluvního vztahu: Dohoda o pracovní činnosti
 Délka smluvního vztahu: Na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení
 Pozice vhodná pro: žena / muž
V případě Vašeho zájmu zasílejte životopisy na Ing. Kateřinu Novotnou, email:
katerina.novotna@bbraun.com.

Strana 2 / 2

