Pomoč v pravnem oddelku podjetja B2 Kapital d.o.o.

Mednarodno podjetje B2 Kapital d.o.o., katerega ustanovitelj je B2 Holding Group s sedežem v Oslu, je
podjetje, čigar glavna dejavnost je zagotavljanje celovitih rešitev za slabe terjatve bank in drugih finančnih
institucij.
V svojo ekipo vabi študentko/študenta višjega letnika ali absolventko/absolventa pravne fakultete oz.
študentko/ študenta druge stopnje bolonjskega študija prava.
Potrebna znanja:






znanje s področja stvarnega prava
znanje s področja izvršilnega prava
znanje s področja insolvenčnih postopkov
poznavanje MS Office
aktivno znanje angleškega jezika

Zaželene izkušnje:


delo v notarski/ odvetniški pisarni

Trajanje dela: predvidoma 3 mesece.
Urna postavka: 5,50 EUR neto.
Svoj življenjepis z motivacijskim pismom posredujte na elektronski naslov tjasa.m@b2kapital.si ter
anita.z@b2kapital.si do 19. 12. 2018.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko: 059/ 081-739 (kontaktna oseba: Anita
Zgonec).

Kandidat soglaša, da B2 Kapital d.o.o., s sedežem na Verovškovi ulici 55, 1000 Ljubljana (“Družba”), uporablja njegove osebne
podatke, ki jih posreduje za namen postopka zaposlovanja Družbe v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (“GDPR”),
določbami delovnopravne zakonodaje in drugimi zakonsko obveznimi določbami.
Družba obdeluje kandidatove podatke na podlagi njegove prostovoljne privolitve. Kandidat razume, da lahko kadar koli prekliče svojo
privolitev na način, da na elektronski naslov pooblaščene osebe Družbe za varstvo podatkov ali pisno po pošti na naslov Družbe pošlje
preklic privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Kandidatovi osebni podatki smejo biti razkriti naslednjim prejemnikom: zaposlitvenim agencijam, ponudnikom, ki preverjajo ozadje,
podjetjem znotraj skupine B2 Holding Group. Kandidatovi osebni podatki se bodo hranili in uporabljali za namene zaposlovanja dokler
je veljavna njihova privolitev, t.j. dokler je ne prekliče.
V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov 2016/679 (“GDPR”) ima kandidat pravico zahtevati od Družbe, z uporabo enega izmed
naštetih kontaktih podatkov: (i) dostop do njegovih osebnih podatkov; (ii) popravek njegovih osebnih podatkov; (iii) izbris njegovih
osebnih podatkov; (iv) omejitev obdelave v zvezi z njim; (v) pravico do ugovora obdelavi in (vi) pravico do prenosljivosti podatkov.
Pravico ima tudi vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če smatra, da obdelovanje njegovih podatkov krši GDPR. Pooblaščeno osebo
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Družbe za varstvo podatkov lahko kontaktira po elektronski pošti: emina.b@b2kapital.si ali
telefonu: +386 (0) 59 082 465 ali preko naslova za pošiljanje: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana.
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