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Proszę o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwa-
rzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 833).

Praktyki i sta e

 

Praktyka P atna w Obszarze Prawnym

Miejsce pracy: Wroc aw

OFERUJEMY CI: 

• P atn  wakacyjn  praktyk  na okres do 3 miesi cy 

• Wsparcie merytoryczne opiekuna 

• Mo liwo  skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyk  

• Mo liwo  zdobycia cennego do wiadczenia w jednym z najwi kszych Banków w Polsce 

• Pisemne referencje po zako czeniu praktyki 

 

ZAKRES ZADA : 

• Przygotowywanie opracowa  dotycz cych zmian prawa na poziomie unijnym w zakresie regulacji dotycz cych banków 

• Analiza oraz przygotowywanie podsumowa  kluczowych wyroków dotycz cych dzia alno ci bankowej 

• Przygotowywanie opracowa  dotycz cych innowacyjnych produktów bankowych na bazie praktyki krajowej oraz dzia alno ci 

bankowej prowadzonej w krajach UE 

• Udzielanie wst pnych wyja nie  prawnych w zakresie stosowania przepisów reguluj cych dzia alno  bankow , w tym 

przygotowywanie wst pnych kierunkowych odpowiedzi na reklamacje klientów 

• Wst pne opiniowanie pod wzgl dem prawnym przesy anych do banku projektów aktów normatywnych 

• Wspó uczestniczenie w tworzeniu oraz zmianach regulacji wewn trzbankowych pod k tem ich dostosowania do 

zmieniaj cego si  otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych banku 

• Przygotowywanie wst pnych materia ów do wewn trznych szkole  banku w zakresie zmian przepisów prawa 

powszechnego oraz  regulacji bankowych 

• cis a wspó praca z radcami prawnymi obszaru prawnego banku  

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE: 

• Uko czonego 3 roku studiów na kierunku prawnym 

• Znajomo ci j zyka angielskiego pozwalaj cej na swobodn  komunikacje w mowie i w pi mie 

• Sumienno ci i dok adno ci 

• Zaanga owania w powierzone zadania

Prze lij swoje CV na adres: Piotr.Idziak@bzwbk.pl wpisuj c w temacie 

e-maila numer referencyjny: PP/OP/2016


