Stáž v advokátní kanceláři Prague Attorneys
Advokátní kancelář Prague Attorneys nabízí studentům 2. - 5. ročníku Právnické
fakulty odbornou stáž se zaměřením na oblast ochrany lidských práv.
Naše advokátní kancelář se specializuje
na poskytování právních služeb cizincům žijících a
pracujících v České republice a v rámci naší praxe
poskytujeme také právní služby pro bono. V současnosti
zastupujeme velkou skupinu zahraničních pracovníků,
kteří se stali oběťmi vykořisťování a obchodu s lidmi
při práci v českých lesích.
Odbornou stáž nabízíme studentům, kteří mají
zájem se podílet právě na tomto případu s pracovním
názvem „Stromkaři“. Stážisté získají příležitost se
aktivně podílet na řešení úkonů spojených se
zastupováním těchto pracovníků, čímž mohou uplatnit
nabyté vědomosti v praxi a zároveň je doplnit o další
znalosti a zkušenosti. V neposlední řadě mají možnost
pracovat v kolektivu advokátů, kteří jim mohou předat
mnohaleté zkušenosti a poskytnout velmi cenné rady.
Více informací o případu Stromkaři naleznete
v příloze (viz níže) nebo v traileru k dokumentárnímu
filmu The Tree Workers Case.
Co požadujeme
• výborná znalost angličtiny a češtiny slovem i písmem
• znalosti dalších jazyků výhodou
• orientace jak ve vnitrostátním, tak i v evropském právu
• velmi zodpovědný přístup k práci
• velmi dobré komunikační dovednosti i organizační schopnosti a time management
• vysoké pracovní nasazení
• zájem o téma ochrana lidských práv
Náplň práce
• práce na trestněprávní stránce případu
• analýza judikatury Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku
• příprava podkladů k podání stížností a žalob k Soudnímu dvoru EU a Evropskému
soudu pro lidská práva ve Štrasburku
• příprava podkladů pro advokáty
• úzká spolupráce s The AIRE Centre při přípravě stížností k ESLP

Časová náročnost práce
• 10 - 15 hodin týdně s možností rozdělení práce do více dnů
Co Prague Attorneys nabízí
• zásadní rozšíření právních znalostí a zkušeností
• přátelské pracovní prostředí přímo v centru Prahy
• práci, co má smysl
Finanční odměna
• tato odborná stáž je bezplatná
• stážisté mají nárok na příspěvek na stravování a dopravu ve výši 250,- Kč/týden

Výběrové řízení probíhá do 30. listopadu 2012. V případě zájmu o stáž pošlete strukturovaný
životopis a krátký motivační dopis v angličtině na office@pragueattorneys.cz.

