PRACA DLA PRAWNIKA LOTNICZEGO
Szukam do współpracy w ramach „Kancelarii Prawa Lotniczego – r.pr. Mikołaja
Doskocza“ osoby, która posiada wiedzę w zakresie prawa lotniczego. Kancelaria zajmuje
się obsługą w zakresie prawa lotniczego i podmiotów lotniczych, ze szczególnym
naciskiem na general aviation.
Szczegóły poniżej:
Charakter pracy:
Na początek współpraca będzie w niepełnym wymiarze godzin a rozliczenia będą
godzinowe (za konkretnie poświęcony czas). Zakładam, że działania będą wykonywane
zarówno zdalnie jak i na miejscu w biurze kancelarii (Ząbki k. Warszawy, ul. Radzymińska
326 – biurowiec JW Construction). Docelowo zakładam, że osoba zostanie zatrudniona
w pełnym wymiarze godzin, co oczywiście będzie wiązało się z odpowiednimi
korzyściami, tj. zwiększy się zarówno wysokość wynagrodzenia jak i charakter
prowadzonych spraw ale również i odpowiedzialność. Czas, kiedy to nastąpi zależy
przede wszystkim od tego, jak nasza współpraca będzie wyglądała.
Nie wykluczam osób, które teraz nie mieszkają w Warszawie lub okolicach, jednak
tu będzie musiało zgrać się kilka dodatkowych czynników.
Główne obszary działalności Kancelarii:
•
•
•
•
•

Operacje lotnicze (CAT, SPO, SPO HR), w tym certyfikacje, zezwolenia, obsługa
obecnych klientów;
Personel lotniczy, w tym obsługa organizacji szkoleniowych oraz członków
personelu lotniczego;
Lotniska i lądowiska, m.in. zakładanie lądowisk, rejestracja i certyfikacja lotnisk,
obsługa spraw bieżących;
Bezzałogowe statki powietrzne;
Obsługa operatorów NCO i NCC.

Zakres zadań:
Osoba, która zostanie zaangażowana będzie wykonywała przede wszystkim pracę
merytoryczną (nie szukam asystentki/asystenta), choć będą się zdarzały drobne
działania biurowe.
To, w jakim obszarze będziesz pracować, będzie zależało od Twojego doświadczenia
i umiejętności. Początek będzie pod moim ścisłym nadzorem ale z założeniem
usamodzielnienia się w działaniach. Będę oczekiwał, że zatrudniona osoba będzie
w stanie poprowadzić postępowanie administracyjne (np. założenie lądowiska, kwestie
personelu lotniczego), pracować na złożonych dokumentach (instrukcje operacyjne,
SMM, regulaminy itp.) czy też analizować przepisy pod kątem opinii prawnych.
Oczywiście nie wszystko od razu, bedzie czas na naukę.
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Gwarantuję ciekawe projekty i sprawy, często prowadzone po raz pierwszy w Polsce.
Żeby nie było tak różowo – będą też zadania monotonne, ale bez takich zawód prawnika
niestety nie istnieje.
Oczekiwania od kandydatów:
Od idealnego kandydata/kandydatki oczekuję następujących kompetencji miękkich
(jeżeli ktoś tego nie spełnia, będzie ciężko się dogadać):
•
•
•
•

Dokładności i skrupulatności;
Umiejętności logicznego myślenia i uczenia się;
Własnego zdania i umiejętności jego obrony;
Zainteresowania lotnictwem cywilnym.

Natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie i doświadczenie:
•
•
•

Ukończone studia prawnicze/aplikacja – to będzie miało znaczenie
co do wysokości wynagrodzenia;
Znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę na dokumentach;
Doświadczenie w lotnictwie. Bardzo mile widziane byłoby doświadczenie
w podmiotach lotniczych albo w ULC, chociaż nie jest to warunek konieczny.

Zgłoszenia zawierające CV proszę wysyłać na adres: kancelaria@latajlegalnie.pl do 20
sierpnia 2021 r.
Zastrzegam możliwość skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Proszę o zawarcie
klauzuli związanej z ochroną danych osobowych.
Pozdrawiam,
Mikołaj Doskocz
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