Банківське право

Юрист

Танчик Елена Александровна
21 рік
Київ

Контактна інформація
Щоб переглянути контакти вам необхідно увійти в профіль компанії або
зареєструватись

Спільна інформація про кандидата
Напрямок юриспруденції

Банківське право
Договірне право
Корпоративне право
Інтелектуальна власність
Злиття / поглинання
Трудове право
Податкове право
Реєстрація юридичних осіб
Сімейне право
Страхове право
Судовий процес
Цивільне право
Цінні папери
Вид зайнятості

Повна
Вид діяльності

Помічники
Досвід роботи

Робота в приватних компаніях
Робота в юридичних компаніях
Мови

українська
російська
англійська

Резюме Досвід роботи: 04.08.2020 – 06.11.2020 рр.- Стажування в Адвокатському
об’єднанні «МАКМЕЛ» , м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд.9, оф.1. Телефон
керівника: +3809552825** Отримана наступний досвід та навички: - Аналіз
процесуальних документів; - Складання процесуальних документів; - Написання
адвокатських запитів; - Складання Аналітичних довідок для клієнта; - Пошук та
аналіз чинної судової практики; 01.12.2020- 01.04.2021 рр. – Стажування в
Адвокатському об’єднанні «Группа правової допомоги», м. Суми, вул. Горького, буд.
58, (спеціалізація: трудове законодавство). Телефон керівника: +3805034470**
Додатково отримала наступний досвід та навички: - Написання позову про зняття
арешту; - Написання відзиви на позовні заяви; - Написання заяви про видачу
виконавчого листа; - Написання заяви про забезпечення позову; - Написання заяви
про закінчення виконавчого провадження; - Складання договору уступки права
вимоги; - Написання апеляційної скарги; - Записання заяв про повернення судового
збору; У вільний від роботи час додатково займалася перекладом з англійської на
українську мови зовнішньоєкономічних договорів. Освіта: 01.09.2017- 01.07.2021 рр.
– Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Юридичний факультет.
Спеціальність 081- Право. Денна форма навчання (Бакалавр). 01.09.2021 р. –
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. Юридичний факультет.
Спеціальність 081- Право (Магістратура, продовжую навчатись за денною формою
навчання, індивідуальний графік). Додаткова інформація: Мови якими володію: Українська (вільно); - Російська (вільно); - Англійська (Upper intermediate – B2. В
наявності є Кембриджський Сертифікат FCE за 2016 рік). Компьютерні навички:
Друк, копіювання, сканування документів, Microsoft Word, , Microsoft Excel, Microsoft
Power Point, Liga.zakon. Особисті якості: Пунктуальна, організована,
цілеспрямована, працьовита, добросовісна, відповідальна, комунікабельна,
ініціативна, грамотна письмова та усна мова, здатність швидко навчатися.

Коротко про резюме
Претендент
Танчик Елена Александровна, 21 рік
Номер телефону
увійдіть в профіль компанії
Бажана посада
Юрист
Вид зайнятості
Повна
Напрямок юриспруденції

Банківське право
Договірне право
Корпоративне право
Інтелектуальна власність
Злиття / поглинання
Трудове право
Податкове право
Реєстрація юридичних осіб
Сімейне право
Страхове право
Судовий процес
Цивільне право
Цінні папери
Бажана зарплата
6000 грн.
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