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ECOVIS International je síť nezávislých daňových poradců, účetních, auditorů a advokátů působících v Alžírsku, Argentině, Austrálii, Rakousku, Belgii, Bosně a Hercegovině, Bra-
zíli, Bulharsku, Kanadě, Chile, Číně, Kolumbii, Kostarice, Chorvatsku, Kypru, České republice, Dánsku, Ekvádoru, Egyptě, Estonsku Finsku, Francii, Německu, Řecku, Hongkongu, 
Maďarsku, Indii, Indonésii, Irsku, Izraeli, Itálii, Japonsku, Jižní Korei, Lotyšsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Lucemburku, Malajsii, Maltě, Mexiku, Maroku, Nizozemí, Novém Zélandu, 
Norsku, Panamě, Paraguay, Peru, Polsku, Portugalsku, Kataru, Romunsku, Rusku, Saudské Arábii, Srbsku, Singapuru, Slovensku, Slovinsku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku, Švýcar-
sku, Taiwanu, Thajsku, Tunisku, Turecku, Ukrajině, Spojených Arabských Emirátů, Velké Británie, Uruguay, USA (asociovaný partner) a Vietnamu.

ECOVIS International je švýcarské sdružení. Každá členská firma je nezávislým právním subjektem ve své zemi a je výlučně zodpovědná za svá jednání nebo opomenutí, nikoli 
jakéhokoli jiného subjektu. ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem na adrese Betlémské nám. 6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 071 44 083, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295358 je českou členskou firmou ECOVIS International.

Vyzkoušejte si advokacii před ukončením svého studia 
a přidejte se k našemu týmu! 

Advokátní kancelář ECOVIS ježek hledá do svého týmu 2-3 studenty 
2.– 5. ročníku PFUK na pracovní pozici student/paralegal.

Nabízíme práci na skutečných právních případech spočívajících v 
přípravě různých podání, návrhů a dalších dokumentů, a to vše pod 
vedením našich zkušených advokátů. Náplň pozice je koncipována 
tak, aby i studentům nižších ročníků umožňovala práci v advokátní 
kanceláři za současného plnění svých studijních povinností. Časová 
náročnost úvazku se proto pohybuje okolo 2,5 dne týdně. Samo-
zřejmostí je však poskytnutí dostatečného volna ve zkouškovém 
období a v neposlední řadě důsledné praktické vzdělávání v oboru. 
Předchozí praxe samozřejmě není podmínkou spolupráce, očekává-
me však vybavenost v oblasti cizích jazyků (zejména AJ a/nebo NJ) 
a flexibilitu při plnění pracovních povinností. Očekáváme pečlivost, 
spolehlivost a ochotu učit se novým věcem. 

Můžete očekávat příjemné pracovní prostředí v centru Prahy s pra-
covní dobou dle vzájemné dohody. V případě oboustranné spoko-
jenosti pak předpokládáme možnost pokračování spolupráce i ve 
vyšších ročnících studia či po jeho ukončení. 

Chcete tedy zjistit, jak funguje advokátní kancelář před tím, než se 
finálně rozhodnete o tom, čím se budete zabývat po studiu a zda je 
to pro Vás to pravé. Neváhejte a ozvěte se nám.

Odměna: 130 Kč/hod. čistého

CV zašlete na adresu: office@ecovislegal.cz
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