Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda
fiatalos csapata, az ügyvédi hivatást hosszútávra választó, elhivatott fiatal
Kolléganőt/Kollégát keres - hosszú távra - ügyvédjelölti státusz betöltésére, az alábbi
feltételek mellett.
Elvárások:
1. Ügyvédjelölti státusz
2. Word, excel, elektronikus jogtárak, egyéb software-k magabiztos használata
3. Különösen;
1. rendkívül jó írásbeli és szóbeli fogalmazási és retorikai készség
2. kezdeményezőkészség, kreativitás
3. szorgalom, rendkívül figyelmes munkavégzés, magas fokú precizitás,
terhelhetőség
4. Budapesti lakó-, tartózkodási hely
5. Angol és/vagy német nyelv ismerete, alkalmazásának megfelelő készsége
6. Káros szenvedélytől teljes mentesség
7. Megbízhatóság, kollegális lojalitás, illedelmesség, kitartás

A munkavégzés jellege:
1.
2.
3.
4.
5.

Irányítás mellett, több jogterületen jogi tárgyú iratok, beadványok előkészítése
Hivatali, peres képviselet és eljárás
Kutatási feladatok, jogi elemzések írásbeli elkészítése
Önálló ügyvédjelölti munkavégzés
Ügyvédi és jelölti munka támogatása

Amit biztosítunk:
1. Vegyes jogterületen, több nyelven magas színvonalú munkavégzés elsajátítása és
szakmai gyakorlatszerzés lehetősége
2. Tudományos munkában részvétel
3. Hosszútávú – alkalmazott ügyvédi – együttműködés, partneri viszony
4. Versenyképes bérezés
5. Notebook, telefon, egyebek.

Jelentkezés módja: fmaximum egy, A/4 oldal terjedelmű ényképes szakmai önéletrajz és
motivációs levél a karrier@jak.ppke.hu címre 2013. október 30. napjáig.
Sorszám: 0096

A Cs. Á. Ingatlan Kft. a Duna House egyik legnagyobb
franchise partnere
munkatársat keres.
Úgy gondolja, hogy:







Pénzügyileg nem éri meg ma saját ügyvédi irodát elindítani és fenntartani?
Lehetőségeit korlátozza, hogy „több a halász, mint a hal" a túlképzés miatt?
Nem szeretne eltávolodni a szakmájától, de szeretné megalapozni a jövőjét,
egzisztenciáját?
Szeretné biztosítani, hogy mindig legyenek új ügyfelei?
Joghallgatóként előre szeretne tervezni és rendszeres jövedelmet szeretne már az
egyetemi évek alatt?
Szeretne több lábon állni?

Velünk megteheti!
Jogi ismeretek birtokában és az ingatlanközvetítői szakma elsajátításával hosszú távra
tervezhet és érhet el pénzügyi sikereket, biztosíthatja egzisztenciáját és – nem mellesleg – egy
remek csapatban dolgozhat.
Az ügyfelek számára megnyugtató, ha egy jogi ismeretekkel rendelkező, szakértő értékesítő
segíti őket az eladásban vagy új otthonuk megtalálásában.
Egy piacvezető cég munkatársaként értékesítési és kommunikációs tapasztalatot szerezhet,
ami nagymértékben segítheti a karrierjét is. Rugalmas időbeosztásban dolgozhat és
amennyiben megszereti az ingatlanértékesítést,– akár gyakorló jogászként – a Duna Housenál tovább építheti a karrierjét, hiszen itt van előrelépési, fejlődési lehetőség – belátható időn
belül – akár irodatulajdonos (franchise partner) szintig.
Pár év tapasztalatszerzés után, mint ingatlaniroda tulajdonos, úgy tud ügyvédi irodát nyitni,
hogy biztosítva vannak a piacról egyébként jóval nehezebben megszerezhető ügyfelek.
A Cs. Á. Ingatlan Kft. a Duna House egyik legnagyobb franchise partnere, mely Budapest
belvárosában és délpesten rendelkezik 6 ingatlan irodával.

Miért érdemes ingatlanközvetítéssel foglalkoznia?







Teljesítmény arányos, kimagasló jövedelem lehetőség.
Rugalmas munkaidőben, egyéni időbeosztásban dolgozhat.
Önálló munkavégzésben, ügyfélkezelésben, tárgyalástechnikában szerzett
tapasztalatait alkalmazhatja.
A kommunikációs készségét fejlesztheti.
Kitanulhatja az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésének legmagasabb szakmai
szintjét.
Olyan vállalkozást építhet, ami kapcsolódik a jogi szakmához és abban is erősíti.

Mi az ingatlanközvetítő feladata?





Lakásokat, házakat, ipari és kereskedelmi ingatlanokat felmérni, felbecsülni.
Az eladók és a vevők között közvetíteni, motivációjukat erősíteni, megérteni.
Ügyfelekkel való kapcsolattartás.
Támogatni, segíteni az ügyfeleket, hogy megtalálják új otthonukat.

Mi a garancia arra, hogy lesz munkája? Mindig lesznek eladó ingatlanok a piacon és
mindig lesznek, akik új otthonba szeretnének költözni.

Amennyiben





kedvet érez arra, hogy ezen a területen dolgozzon és
hosszú távra tervez
jogi diplomával vagy lezárt első három évvel rendelkezik
és örülne annak, ha a jövőben lenne a jogi szakmához kapcsolódó és mégis független
jövedelme,

akkor csatlakozzon csapatunkhoz most! Küldje el fényképes önéletrajzát!

Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajz a karrier@jak.ppke.hu címre.
Sorszám: 0094

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
Székesfehérváron jogászi pozíció

betöltésére kormánytisztviselői jogviszony keretében pályakezdő és szakvizsgával rendelkező
jogászokat keres azonnali munkakezdéssel.
Jelentkezés módja: magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz a karrier@jak.ppke.hu
címre.
Sorszám: 0079

