
Krajowa Izba Radców Prawnych poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalisty ds. komunikacji 

Krajowa Rada Radców Prawnych reprezentuje prawniczy samorząd zawodowy, który wspiera radców 

prawnych w wykonywaniu ich pracy. Zajmujemy się m.in. wspieraniem działań szkoleniowych dla 

radców i aplikantów, promocją zawodu radcy prawnego, prowadzimy projekty prospołeczne. To 

ciekawa organizacja, w której wiele - i często szybko - się dzieje. Więcej szczegółów znajdziesz na 

stronie www.kirp.pl i na naszych profilach w mediach społecznościowych.  

Zapraszamy do współpracy ludzi ciekawych świata, twórczych, dobrze zorganizowanych. Zapewniamy 

samodzielność, życzliwość i przestrzeń do realizacji wartościowych pomysłów.   

Co Cię czeka na tym stanowisku?/ Jaki jest zakres zadań na tym stanowisku? 

• udział w działaniach komunikacyjnych KIRP (komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna) 

• przygotowywanie dla potrzeb KIRP materiałów informacyjnych, treści komunikatów, 

artykułów do różnych kanałów komunikacyjnych online (m.in. strona internetowa, media 

społecznościowe, newsletter) i offline (m.in. dwumiesięcznik „Radca Prawny”); 

• tworzenie prostych grafik; 

• redagowanie tekstów (dbanie o jakość merytoryczną, językową i edytorską);  

• opracowywanie materiałów oraz prezentacji PPT; 

• współpraca z podmiotami zewnętrznymi w obszarze komunikacyjnym i PR; 

• prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych KIRP; 

• współpraca z zewnętrznymi podwykonawcami; 

• współpraca z mediami; 

• udział w organizacji eventów 

• monitoring i analiza mediów branżowych. 

Czego wymagamy? 

• wykształcenia wyższego, najchętniej kierunkowego (polonistyka, komunikacja wizerunkowa, 

społeczna i PR, dziennikarstwo); 

• doświadczenia na podobnym stanowisku; 

• umiejętności pisania i redagowania tekstów (tzw. lekkie pióro); 

• biegłej znajomość pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel; 

• przynajmniej podstawowej umiejętności obsługi programu graficznego Canva lub innych; 

• umiejętności aktualizowania treści stron internetowych; 

• zdolności do pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie i umiejętności pracy pod presją 

czasu; 

• bardzo pomocne będą cechy takie jak samodzielność, komunikatywność, inicjatywa w 

działaniu, umiejętność pracy w zespole. 

Co oferujemy? 

• stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę; 

• możliwość wdrażania innowacyjnych pomysłów i projektów; 

• możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach stacjonarnych i online; 

• dobre warunki pracy w przyjaznej atmosferze i zgranym zespole; 

• dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej; 

• dofinansowanie do kart sportowych. 

http://www.kirp.pl/


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami. Osoby zainteresowane 

prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@kirp.pl, w tytule prosimy o wpisanie nazwy stanowiska. 

mailto:rekrutacja@kirp.pl

