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Slobodna vježbenička mjesta

[1]

MAMIĆ GRGIĆ VINTER odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Banjavčićeva 22, traži
odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez i/ili s položenim pravosudnim ispitom s izvrsnim znanjem engleskog
jezika u govoru i pismu te poznavanjem rada na računalu. Molimo prijavu i životopis slati na
e-mail: martina.vinter@mamic-grgic.hr [2].
Odvjetničko društvo Vidmar i partneri j.t.d. iz Zagreba, Medulićeva 24, traži: jednog
odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog ispita i jednog odvjetničkog vježbenika
(m/ž) s položenim pravosudnim ispitom. Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: odlično poznavanje
engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu. Molimo životopise slati na
mail: info@vidmar.hr [3].
Fabijanić, Mirošević & Vuković odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića
58, zapošljava odvjetničkog vježbenika bez položenog pravosudnog ispita (ž/m). Od kandidatkinja i
kandidata se zahtjeva poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, rada na računalu, a
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije uz vozačko iskustvo i poznavanje njemačkog ili drugog
stranog jezika su poželjni. Molimo kandidate da molbe sa životopisom šalju na: info@fmv.hr [4] s
naznakom Natječaj za odvjetničku/og vježbenicu/ka.
Odvjetnica Zrinka Bojanić iz Zagreba, Metalčeva 5, traži vježbenik/ca za rad u odvjetničkom
uredu. Isključivo kandidati koji ispunjavaju uvjete za subvencioniranje HZZ-a i koji posjeduju vozačku
dozvolu. Životopise molim slati do 29. rujna 2019. na mail: odvjetnica.bojanic@gmail.com [5]
Odvjetnik Maro Konjuh iz Zagreba, Petrinjska 29, traži odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez
položenog pravosudnog ispita. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su poznavanje engleskog jezika,
vozačka dozvola te ispunjavanje uvjeta za poticaje za zapošljavanje. Molimo životopise slati na mail:
odvjetnik.konjuh@gmail.com [6].
Odvjetničko društvo ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Radnička 47,traži
odvjetničkog vježbenika (m/ž) s položenim pravosudnim ispitom. Uvjeti koje kandidat treba
ispunjavati: odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu i
vozačka dozvola B kategorije. Mjesto rada je u pisarnici društva u Bjelovaru. Molimo životopise
slati na mail melita.babic@zba.hr [7]<mailto:info@zba.hr> [8]
Odvjetnik Darko Rogan iz Zagreba, Ulica Crvenog križa 13 , traži odvjetničkog vježbenika (m/ž)

s ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži aktivno poznavanje engleskog jezika i
poznavanje rada na računalu. Prijave i životopise slati na e-mail: odvj.ured.rogan@zg.t-com.hr [9]
Odvjetnik Ivan Zorić iz Zagreba, I. stara Pešćenica 56, traži odvjetničkog vježbenika/vježbenicu
bez pravosudnog ispita. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su poznavanje engleskog jezika,
poznavanje rada na računalu. Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i vozačko iskustvo su
poželjni. Molbe sa životopisima isključivo slati na e-mail: odvjetnik.ivan.zoric@gmail.com [10]
Odvjetnica Zrinka Prlić iz Zagreba ,Nova Ves 50 zapošljava odvjetničkog vježbenika s položenim
pravosudnim ispitom. Potrebno je aktivno poznavanje pravnog engleskog jezika, a očekuje se visoka
razina samostalnosti u radu, motivacija i organiziranost. Prijave slati isključivo na
mai: zrinka.prlic.attorney@gmail.com [11]
Odvjetničko društvo Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović d.o.o., iz Zagreba, Smičiklasova
18, traži odvjetničkog vježbenika (m/ž) s položenim pravosudnim ispitom i radnim iskustvom u
odvjetničkom uredu. Od kandidata se traži poznavanje rada na računalu te položen vozački ispit B
kategorije. Molbe sa životopisom slati na: info@ovks.hr [12]
Odvjetnik Krešimir Loboja iz Zagreba, Kneza Borne 14, zapošljava odvjetničkog vježbenika bez
položenog pravosudnog ispita (m/ž). Prednost imaju kandidati koji ostvaruju poticaj za zapošljavanje
HZZ-a. Od kandidata se očekuje jako dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu te dobro
poznavanje rada na računalu (Word, Windows, Outlook). Prednost je položen vozački ispit B kategorije
kao i posjedovanje vlastitog automobila. Prijave i životopise (CV - na hrvatskom i engleskom jeziku)
molimo dostaviti na e–mail adresu: ured@odvjetnik-loboja.hr [13]
Tokić Ivić Sverak odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 67,traži
odvjetničkog vježbenika (m/ž) s ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži aktivno
poznavanje engleskog jezika (razina C1/C2) i poznavanje rada na računalu (aktivno korištenje MS
Office-a). Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i vozačko iskustvo su poželjni. Prijave i životopise
slati na info@tis-law.hr [14]
Odvjetničko društvo Babić, Brborović & partneri j.t.d., iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira
66, raspisuje natječaj za zapošljavanje odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog
ispita. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na
računalu i vozačka dozvola B kategorije. Molbe sa životopisima isključivo slati na
e-mail: ured@uredbabic.hr [15], zaključno s danom 13.09.2019. godine.
GUGIĆ, KOVAČIĆ & KRIVIĆ, Odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Radnička 52,traži
odvjetničkog vježbenika / vježbenicu bez pravosudnog ispita. Uvjeti: izvrsno znanje engleskog jezika
(razina C1/C2) , vrlo dobro poznavanje drugog stranog jezika, vozačka dozvola i iskustvo upravljanja
osobnim automobilom. Ponude slati na: info@odgkk.com [16]
Odvjetnica Danija Budimir iz Zagreba, Avenija Većeslava Holjevca 40, traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog ispita i bez radnog iskustva. Uvjeti koje kandidat treba
ispunjavati: odlično poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na
računalu i vozačka dozvola B kategorije i vozačko iskustvo, pravo na potporu HZZ-a (Potpore za
stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo). Životopise molimo slati na adresu:info@odvjetnicadanija-budimir.hr [17]
Odvjetnik Hrvoje Miško iz Zagreba, Našička ulica 17,traži odvjetničkog vježbenika (m/ž) s ili bez
položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži poznavanje rada na računalu (aktivno korištenje
MS Office-a), aktivno poznavanje engleskog jezika i posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Prednost imaju kandidati s radnim iskustvom. Prijave i životopise slati na
mail: misko.odvjetnik5@gmail.com [18]
Odvjetnik Lovro Zovko iz Zagreba, Ognjeslava Utješenovića 1,traži odvjetničkog vježbenika
(m/ž) bez položenog pravosudnog ispita i bez radnog iskustva. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
odlično poznavanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu i
vozačka dozvola B kategorije. Životopise molimo slati na adresu: antonija.simunkovic@oulz.hr [19]
Owens i Houška, odvjetničko društvo d.o.o. iz Zagreba, Praška 10, traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog ispita za radni odnos na neodređeno vrijeme. Od
kandidata očekujemo da ima visoku stručnu spremu diplomirani pravnik bez položenog pravosudnog
ispita, da se aktivno služi engleskim i/ili njemačkim jezikom u govoru i pismu, da ima vozačku dozvolu
B kategorije i da je osposobljen za rad na računalu. Prijave sa životopisom molimo slati na
mail: odvjetnicko.drustvo@owens-houska.hr [20]
Odvjetničko društvo Horvat & Zebec &Bajsić Bogović j.t.d. iz Zagreba, Petrinjska
51,objavljuje oglas za radno mjesto odvjetnik i odvjetnički vježbenik (m/ž) s ili bez položenog
pravosudnog ispita,za radno mjesto u Varaždinu, Supilova 7/b. Od kandidata se traži položen
vozački ispit B kategorije s vozačkim iskustvom. Prijavu i životopis slati na adresu: od-hzb@od-hzb.hr
[21] ili kristina@od-hzb.hr [22]
Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri d.o.o. iz Zagreba, Radnička 22, traži odvjetničke
vježbenike, bez ili s položenim pravosudnim ispitom, odličnih komunikacijskih vještina, spremnih za
timski rad, s naprednim poznavanjem engleskog jezika u govoru i pismu i rada na računalu, te
vozačkom dozvolom B kategorije. Opis poslova: komunikacija i korespodencija sa strankama i
sudovima; izrada podnesaka, ugovora i ostale pravne dokumentacije; zastupanje stranaka na
ročištima; proučavanje zakona, pravne prakse i pravne literature. Nudimo: raznolik i izazovan rad u
dinamičnom i poticajnom radnom okruženju; mogućnost dodatne edukacije i napredovanja; službeni
mobitel; pristup inozemnim i domaćim pravnim portalima; radni odnos na određeno vrijeme,
mogućnost stalnog radnog odnosa. Molimo prijavite se putem linka za
prijavu https://form.jotformeu.com/hanzekovic/profil-kandidata-hanzekovic [23]
Odvjetnica Srđana Barišić iz Zagreba, Maksimirska cesta 48, traži odvjetničkog vježbenika
(m/ž) s ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži poznavanje rada na računalu
(aktivno korištenje MS Office-a), aktivno poznavanje engleskog jezika i posjedovanje vozačke dozvole
B kategorije. Prijave i životopise slati na mail: srdjanabarisic@gmail.com [24]
Odvjetničko društvo KNEZOVIĆ & Partneri j.t.d. iz Zagreba, Radnička cesta 54, zapošljava
odvjetničkog vježbenika bez položenog pravosudnog ispita i odvjetničkog vježbenika s položenim
pravosudnim ispitom/odvjetnika (m/ž) . Od kandidata se očekuje izvrsno znanje engleskog jezika u
govoru i pismu (prednost je znanje i njemačkog jezika); izvrsno poznavanje rada u Wordu, Excellu,
Power Pointu, Outlooku i Internetu te položen vozački ispit B kategorije. Životopise (na hrvatskom i
engleskom jeziku) molimo slati na: office@knezovic-office.hr [25].
Odvjetnica Irena Radić Repač iz Zagreba, Đorđićeva 24, traži odvjetničkog vježbenika (M/Ž)
sljedećih karakteristika: kandidat mora biti iznimno motiviran za rad na području trgovačkog prava,
fokusiran i vrijedan. Očekuje se ostvarena sinteza pravnog gradiva s fakulteta, sposobnost
samostalnog rada od početka u nekoj manjoj mjeri, koji ostvaruje potpore HZZ-a (Potpore za stjecanje
prvog radnog iskustva/pripravništvo), izrazita motivacija i organiziranost u svakodnevnim obavezama.
Visok prosjek ocjena, znanje engleskog na stupnju svakodnevne komunikacije , znanje njemačkog
jezika, napredno korištenje MS Office paketa, vozačka B kategorije s iskustvom - poželjni. Molimo
prijavu i životopis slati na e-mail: odvjetnicki.ured.radic.repac@gma [26]il.com [27]

Odvjetnica Petra Pok iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14, zapošljava odvjetničkog vježbenika s
ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se očekuje aktivno poznavanje engleskog jezika,
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, napredno poznavanje rada na računalu (MS Office),
visoka razina efikasnosti i usmjerenost na rezultat u zadanim rokovima te spremnost na kontinuirano
učenje i usavršavanje. Prijave sa životopisom molimo slati na: petra@korincic.com [28]
Odvjetničko društvo ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Radnička 47,traži 1
(jednog) odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog ispita. Uvjeti koje kandidat treba
ispunjavati: odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu i
vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač). Molimo životopise slati na mail: luka.antunovic@zba.hr
[29]

Odvjetničko društvo REMENAR & REMENAR iz Zagreba, Gajeva ulica 57traži odvjetničkog
vježbenika bez položenog pravosudnog ispita, koji ostvaruje potpore HZZ-a (Potpore za stjecanje
prvog radnog iskustva / pripravništvo). Uvjet je poznavanje engleskog jezika na visokoj razini (C1/C2
prema Okviru) i dobro služenje računalom (aplikacije iz MS Office paketa). Vozačka dozvola B
kategorije je prednost. Prijave i CV-ove slati na: ljudski.potencijali@remenarlaw.com [30]
Odvjetnik Inoslav Korinčić iz Zaprešića, Mihovila Krušlina 14,zapošljava odvjetničkog
vježbenika s ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se očekuje aktivno poznavanje
engleskog jezika, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije, napredno poznavanje rada na računalu
(MS Office), visoka razina efikasnosti i usmjerenost na rezultat u zadanim rokovima te spremnost na
kontinuirano učenje i usavršavanje. Prijave sa životopisom molimo slati na: posao@korincic.com [31]
Odvjetničko društvo ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Radnička 47,traži 2
(dva) odvjetnička vježbenika (m/ž) s položenim pravosudnim ispitom. Uvjeti koje kandidat treba
ispunjavati: odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na računalu i
vozačka dozvola B kategorije (aktivni vozač). Molimo životopise slati na mail: ivan.zupan@zba.hr [32]
Odvjetnički ured Ermina Abdić Klisović, Zagreb, Augusta Šenoe 27 traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog ispita. Životopise i prijave molimo slati na
mail: i.ivankovic@eak.hr [33]
Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o. Rijeke, Križanićeva 5, traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) bez pravosudnog ispita i s aktivnim znanjem njemačkog jezika radi posla u uredu u
Rijeci. Molbe i životopise slati na mail: savin@vaic.hr [34]
Odvjetničko društvo KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o. iz Zagreba, Bužanova 4,traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) s položenim pravosudnim ispitom ili odvjetnika (m/ž) s prethodnim iskustvom rada u
odvjetništvu i bavljenju trgovačkim pravom. Potrebno je aktivno poznavanje (pravnog) engleskog
jezika (razina: C1/C2) i posjedovanje važeće vozačke dozvole B kategorije s iskustvom u vožnji. Od
kandidata/kandidatkinje se očekuje visoka razina samostalnosti u radu, poznavanje rada na računalu
te izrazita motivacija i organiziranost. Prijave sa životopisom molimo poslati na mail: info@law-firm.hr
[35]

Odvjetnik Marko Ramljak iz Zagreba, Prilaz Gjure Deželića 57, traži odvjetničkog vježbenika
(m/ž) s ili bez položenog pravosudnog ispita. Uvjeti koje kandidat/kadidatkinja treba zadovoljavati:
visok stupanj samostalnosti u obavljanju poslova (sastavljanje tužbi, žalbi, zahtjeva, prijedloga,
ugovora, pravnih mišljenja, vođenje parničnih postupaka i dr.), visok stupanj organizacije vlastitog
vremena sukladno prioritetima, pozitivan stav i inicijativu za profesionalnim razvojem, podnošenje
stresnih situacija, osjećaj za detalje i visoka razina točnosti, visoka razina pisane i usmene
korespondencije, timski rad i suradnja, poznavanje engleskog jezika, izvrsno poznavanje rada na
računalu. Prednost imaju kandidati/kandidatkinje koji su radili u odvjetničkim uredima prije polaganja

pravosudnog ispita, odnosno kao studenti i osobe koje imaju vozačku dozvolu B kategorije.Vašu
zamolbu i životopis pošaljite nam na mail: posao.odvjetnik@gmail.com [36]
Odvjetničko društvo Vaić & Dvorničić d.o.o. Rijeke, Križanićeva 5, traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) s položenim pravosudnim ispitom i aktivnim znanjem njemačkog ili talijanskog jezika
radi posla u uredu u Rijeci. Početak rada odmah. Ugovor na neodređeno. Molbe slati na mail:
savin@vaic.hr [34]
Odvjetničko društvo Šunić i partneri j.t.d. iz Zagreba, Donje Svetice 99A, traži kandidata za
radno mjesto odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez položenog pravosudnog ispita. Kandidat mora imati
važeću vozačku dozvolu B kategorije (iskustvo u vožnji). Potrebno je aktivno poznavanje engleskog
jezika u pravnoj struci. Nužna je samostalnost u radu, poznavanje rada na računalu te izrazita
motivacija i organiziranost u svakodnevnim obavezama. Prijave poslat na
mail odvjetnicko.drustvo@sunic-partneri.com [37]
Odvjetničko društvo Pavičić & partneri iz Zagreba, Mihanovićeva 20,traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) s ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na
računalu i vozačka dozvola „B“ kategorije. Prednost je iskustvo rada u postupcima za naknadu štete.
Molimo životopise slati na mail davor.pavicic@od-pavicic-partneri.hr [38]
Odvjetnica Marija Maričević iz Zagreba, Ilica 69, traži odvjetničkog vježbenika (m/ž) bez
položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži poznavanje rada na računalu, aktivno
poznavanje engleskog jezika, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Prijave i životopise slati
na: odvj.marija.maricevic@gmail.com [39]
Odvjetnica Anita Heršak Klobučarević iz Zagreba, Rudeška 240, traži odvjetničkog vježbenika
(m/ž) početnika bez položenog pravosudnog ispita koji svoj profesionalni
razvoj želi ostvariti u izazovnom, poticajnom i ugodnom okruženju. Uvjeti koje treba ispunjavati su
aktivno znanje engleskog jezika (razina: C1/C2), poznavanje rada na računalu (aktivno korištenje MS
Office-a) te pouzdanost, analitičnost i dosljednost. Vašu zamolbu i životopis pošaljite nam na
mail: aleksandrabacic@hklaw.hr [40]
Odvjetnik Šime Savić iz Zagreba, Ilica 191 c, traži odvjetničkog vježbenika. Molimo
zainteresirane kandidate da molbu sa životopisom pošalju na e-mail adresu sime.savic@odvjetniksavic.hr [41]
Odvjetnica Vladimira Hebrang Danko iz Zagreba, Ulica Kralja Zvonimira 31, traži
odvjetničkog vježbenika/vježbenicu koji ostvaruju pravo na poticanje za zapošljavanje. Molbe slati
isključivo na e-mail: info@odvjetnica-hebrang.hr [42]
Odvjetnik Dejan Španović iz Zagreba, Trnjanska cesta 59, traži odvjetničkog vježbenika (m/ž)
bez položenog pravosudnog ispita i bez radnog iskustva. Od kandidata se traži izvrsno poznavanje
engleskog jezika i rada na računalu. Molbe sa životopisima slati na e-mail:
ou.spanovic.posao@gmail.com [43] do 1. listopada 2019.
Odvjetnica Vlatka Cikač iz Zagreba, Ilica 253, traži vježbenika (m/ž) sa znanjem njemačkog
jezika. Životopis molim poslati na mail: office@cikac.com [44]
Odvjetnica Vesna Rogulj iz Zagreba, Trg Petra Preradovića 5, traži odvjetničkog vježbenika
(ž/m) s položenim pravosudnim ispitom. Od kandidata se traži poznavanje rada na računalu te
položen vozački ispit B kategorije i vozačko iskustvo. Molbe sa životopisima slati na
e-mail: office@ourogulj.hr [45].

Odvjetnica Dijana Kladar iz Zagreba, Republike Austrije 23, traži odvjetničke vježbenike (m/ž)
s ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži izvrsno poznavanje engleskog jezika, jer
se radi s klijentima engleskog govornog područja, prednost je poznavanje njemačkog jezika. Kandidati
trebaju poznavati rad na računalu, te imati položen vozački ispit B kategorije s vozačkim iskustvom.
Prijavu i životopis slati na adresu: dijana@odvjetnica-kladar.hr [46]
Odvjetničko društvo Gluić Ninčević Mrkić d.o.o. iz Zadra, Š. Brusine 16, traži odvjetničkog vježbenika (m/ž)
bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži poznavanje engleskog jezika, posjedovanje vozačke
dozvole B kategorije i poznavanje rada na računalu. Prijave i životopise slati na email: ured@gnm.hr [47]

Zajednički odvjetnički ured Zlatko Gregurić, Tatjana Figač-Gregurić, Hrvoje Mladinić iz
Bjelovara, Mihanovićeva 15 b,traži odvjetničkog vježbenika (m/ž) s ili bez položenog pravosudnog
ispita. Od kandidata se očekuje poznavanje rada na računalu i vozačka dozvola „B“ kategorije, te
poznavanje engleskog jezika. Molimo životopise slati na mail office@greguric-mladinic.hr [48]. „
Odvjetničko društvo Buterin & Posavec d.o.o. iz Zagreba, Draškovićeva 82, traži odvjetničkog
vježbenika (m/ž) sa ili bez položenog pravosudnog ispita. Od kandidata se traži aktivno poznavanje
engleskog jezika, posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i poznavanje rada na računalu. Prijave i
životopise slati na ured@buterin-posavec.hr [49].
Zajednički odvjetnički ured Kristijan Horvat, Tihomir Zebec i Kristina Bajsić Bogović iz
Varaždina, Supilova 7/b, traži odvjetnike, odvjetničke vježbenike (m/ž) s ili bez položenog
pravosudnog ispita. Od kandidata se traži poznavanje njemačkog i engleskog jezika, poznavanje rada
na računalu te položen vozački ispit B kategorije s vozačkim iskustvom. Prijavu i životopis slati na
adresu: zou.kristina.vz@gmail.com [50].
Odvjetničko društvo Borić & partneri d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 6,raspisuje
natječaj za radno mjesto odvjetničkog vježbenika. Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati su: odlično
znanje njemačkog i/ili engleskog jezika (u govoru i pismu), poznavanje rada na računalu. Poželjno je
posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Naše odvjetničko društvo nudi Vam rad u poticajnoj
internacionalnoj sredini, stimulativna primanja, dugoročnu poslovnu suradnju kao i perspektivu u
razvoju Vaše karijere u odvjetništvu. Svoju ponudu zajedno sa životopisom (na hrvatskom i
njemačkom i/ili engleskom jeziku) pošaljite e-mailom na adresu: posao@boric.hr
Odvjetnički ured Cikač iz Zagreba, Ilica 253, traži odvjetničkog vježbenika/vježbenicu s
položenim pravosudnim ispitom i dobrim poznavanjem njemačkog jezika. Poželjno je znanje iz
obiteljskog i nasljednog prava. Prijave slati na mail: ured@cikac.com [51]
Odvjetnik Zvonimir Hodak iz Zagreba, Zvonimirova 49, traži vježbenika (m/ž) s položenim
pravosudnim ispitom. Poželjni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su poznavanje rada na računalu,
vozačka dozvola B kategorije te osobno vozilo. Životopise slati na: zvonimir.hodak11@gmail.com [52]
Golubić i partneri odvjetničko društvo j.t.d. iz Zagreba, Amruševa 13, traži odvjetničkog
vježbenika s položenim pravosudnim ispitom za obavljanje pravnih poslova (zastupanje u postupcima
pred sudovima i drugim tijelima, sastavljanje ugovora i drugih isprava) na području Šibenika/Vodica.
Uvjet je dobro znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanjem rada na računalu (posebice
programi Microsoft Office paketa i web pretraživači) te vozačka dozvola B kategorije. Molimo prijavu i
životopis slati na e-mail: golubic1@golubic.net [53]
Odvjetničko društvo Matijević, Jakirčević i Malkoč j.t.d. iz Zagreba, Radnička cesta 47, traži
odvjetničkog vježbenika/vježbenicu s položenim pravosudnim ispitom i izvrsnim znanjem engleskog
jezika u govoru i pismu, poznavanjem rada na računalu te vozačkom dozvolom B kategorije za
obavljanje pravnih poslova (sastavljanje ugovora, tužbi, zahtjeva, prijedloga, žalbi, pisanih pravnih

mišljenja, vođenja ovršnih postupaka i dr.). Potrebno minimalno 3 godine radnog iskustva na
navedenim poslovima, samostalnost u obavaljanju poslova i visoka organiziranost pri obavljanju
zadataka. Molimo prijavu i životopis slati na e-mail: jasna.malkoc@odmjm.hr [54]

*Prema Statutu Hrvatske odvjetničke komore (Članak 1.): "Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno
značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na
muški i ženski rod".
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