Договорное право

Помічник адвоката, юриста

Вітичук Михайло Едуардович
23 года
Одесса

Контактная информация
Чтобы посмотреть контакты необходимо войти в профиль компании или
зарегистрироваться

Общая информация о кандидате
Направление юриспруденции

Договорное право
Земельное право
Корпоративное право
Уголовное право
Трудовое право
Регистрация юридических лиц
Семейное право
Судебный процесс
Гражданское право
Вид занятости

Полная
Вид деятельности

Помощники
Опыт работы

Работа в частных компаниях
Работа в юридических компаниях
Языки

украинский
русский
английский
польский

Резюме
Адвокатське Бюро "Адвоката Ігоря Андрєєва", Одеса (Позовна діяльність, сімейні
спори, операції з нерухомістю, юридичний супровід підприємств, будівництва,
захист інтересів сторін у кримінальному провадженні, оскарження постанов про
адміністративні правопорушення.
Написання процесуальних документів - клопотань, заяв, скарг, адвокатських
запитів. Моніторинг та аналіз судової практики. Спори з ДФС. Аудит господарської
діяльності підприємств. Співпраця з ДБР та подача заяв про вчинення
кримінального правопорушення. Підготовка меморандумів про співпрацю.
Підготовка кадрової документації на підприємстві.
Прокуратура, Нововолинськ (Процесуальне керівництво під час досудового
розслідування)
Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову
діяльність, дізнання, досудове слідство. Надання письмових вказівок, складання
процесуальних документів (повідомлення про підозру, обвинувальний акт),
складання стратегії проведення СРД та НСРД під час досудового розслідування.
Вивчення та аналіз матеріалів досудового розслідування.
Юридична клініка НУ«ОЮА» - центр надання безоплатної юридичної допомоги,
Одеса (Надання юридичних консультацій громадянам. Підготовка відповідей на
звернення громадян та висновків з правових питань.Представництво інтересів
громадян у судових та інших державних органах.)
Консультування громадян з цивільного, сімейного, житлового, адміністративного
права. Надання юридичних консультацій та висновків. Претензійно-договірна
робота. Допомога в реєстрації громадських об'єднань. Робота з державними
реєстрами: судовий реєстр; реєстр нерухомого майна, єдиний державний реєстр
юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Складання
непроцесуальних документів.

Кратко о резюме
Соискатель
Вітичук Михайло Едуардович, 23 года
Номер телефона
войдите в профиль компании

Желаемая должность
Помічник адвоката, юриста
Вид занятости
Полная
Направление юриспруденции
Договорное право
Земельное право
Корпоративное право
Уголовное право
Трудовое право
Регистрация юридических лиц
Семейное право
Судебный процесс
Гражданское право
Желаемая зарплата
12000 грн.
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