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Asistenta/asistentku právního oddělení
Chcete být součástí silné a stabilní společnosti, která pomáhá lidem? Baví Vás práce
se smlouvami a dokumenty? Jste pečlivý/pečlivá a neděláte chyby?
Toužíte přímo spolupracovat s vedením naší společnosti?

Co Vám nabízíme my?

� 25 dnů placené dovolené
� 5 dnů zdravotního volna navíc
� Homeoffice
� Online vzdělávací kurzy, workshopy a školení
� Originální týmové a firemní akce
� Dárek k narozeninám
� VIP slevy na naše vlastní produkty
� Odměny za doporučení nového kolegy nebo klienta
� Parkování přímo u centrály naší společnosti
� Kancelář na centrále naší společnosti v centru Brna (3 minuty od OC Vaňkovka)
� Spolupráci přímo s členy představenstva

Jaké znalosti a dovednosti byste měl/a mít?

� SŠ/VŠ vzdělání právního nebo ekonomického zaměření
� Reprezentativní vystupování
� Praktickou znalost s používáním Wordu a Excelu na vyšší úrovni (formátování dokumentů, základní funkce, tabulky, filtry)
� Pečlivost
� Radost z navrhování nových procesů a jejich optimalizace
� Aktivní řidič/řidička výhodou

Za co budete odpovědný/odpovědná?

� Vytváření a evidence smluvních dokumentů se zaměstnanci, makléři i manažery společnosti
� Komunikaci s externími společnostmi, makléři, manažery, tipaři a zaměstnanci společnosti
� Komunikaci s Českou národní bankou týkající se problematiky registrace vázaných zástupců
� Správu datových schránek společnosti
� Tvorbu jednoduchých právních dokumentů dle vzorů
� Pravidelné obstarávání výpisů z obchodního rejstříku
� Zajišťování ověřování podpisů
� Asistentskou činnost pro právní oddělení (včetně podávání a vyzvedávání listin a zásilek z České pošty)
� Administrativní činnosti spojené s vymáháním pohledávek
� Asistentskou činnost pro členy představenstva (kopírování, skenování, odesílání listin a zásilek,
správa kalendářů, občerstvení aj.)

Pracovní úvazek: plný, na HPP
Požadovaný nástup: srpen/září 2021

Přihlásit se do výběrového řízení a zaslat nám svůj životopis můžete ZDE.

Nebo DOPORUČTE kandidáta/kandidátku.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

Do našeho Allrisk
týmu na centrále
v Brně hledáme

https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/asistentka-pravniho-oddeleni-f32195fa/apply
https://jobs.lusk.io/allrisk-a-s/asistentka-pravniho-oddeleni-f32195fa/refer



