
Głos w Twojej Sprawie

www.votum-sa.pl bezpłatna infolinia: 800 217 417 

VOTUM S.A. jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiotem oferującym kompleksową 
pomoc w sprawach odszkodowawczych. W ciągu dziesięciu lat działalności firma reprezentowała  
w sporach z ubezpieczycielami liczne grono zadowolonych Klientów. Zaufało nam blisko 170 000 osób. 
Spółka w grudniu 2010 roku zadebiutowała na parkiecie głównym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm VOTUM S.A. ugruntowało swoją  
pozycję na rynku odszkodowań. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Praktykant
w Dziale Prawnym (m/k)

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: V/PDP/15

Praktykant w dziale prawnym będzie odpowiedzialny za wsparcie działu prawnego w czynnościach zwią-
zanych z prowadzeniem spraw odszkodowawczych klientów spółki w toku postępowania polubownego. 
Będzie miał szansę zapoznać się z praktycznym zastosowaniem przepisów prawa cywilnego w obszarze 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wypadki komunikacyj-
ne, przy pracy oraz w rolnictwie.

Wymagania:

• student/-ka III-V roku prawa lub administracji,

• zainteresowanie prawem cywilnym – zobowiązań,

• dobra organizacja pracy własnej, 

• umiejętność realizowania kilku zadań jednocześnie i pracy presją czasu,

• komunikatywność i umiejętności współpracy,

• biegła obsługa komputera- pakiet MS Office,

• pozytywne nastawienia i chęci do nauki,

• doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk w kancelariach odszkodowawczych będzie dodatko-

wym atutem.

Oferujemy:

• płatne praktyki w stabilnej spółce notowanej na GPW,

• możliwość podnoszenia kwalifikacji,

• przejrzystą ścieżkę rozwoju zawodowego,

• miejsce pracy zlokalizowane w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres:
hr@votum-sa.pl z podanym w temacie nr ref.: V/PDP/15.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).


