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Kateřina Popelková novou advokátkou v
týmu WEINHOLD LEGAL
Advokátní kancelář Weinhold Legal posílila svůj tým
advokátkou Kateřinou Popelkovou. Advokátní kancelář
Weinhold Legal působí na českém trhu od založení pražské
kanceláře roku 1996. Může se pochlubit týmem více než
čtyřiceti vysoce kvalifikovaných právníků.
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Čtěte více o: personálie | advokátní kancelář | advokát
ČLÁNEK

DISKUSE (0)

velikost písma

Zjednodušené vyhledávání
pracovních pozic

Kateřina Popelková je novou advokátkou v týmu
Weinhold Legal. Přichází z přední pražské advokátní

Hledat všechny obory



kanceláře, kde působila na pozici zástupce vedoucího
týmu pohledávek, exekucí a insolvencí.

Hledat všechny lokality



Kateřina Popelková absolvovala Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v roce 2011. Vedle rodné češtiny

rozšířené hledání

hovoří také anglicky. Od roku 2015 je zapsána v
seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.
Adéla Šípová posiluje tým advokátní kanceláře
Weinhold Legal - čtěte ZDE

Kateřina Popelková, advokátka v týmu
WEINHOLD LEGAL
autor: Weinhold Legal

PRÁVNÍ PORADNA

To se mi líbí 49 lidem se tohle líbí. Zaregistrujte se a prohlédněte si,
co se vašim přátelům líbí.
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Tweet

Doporučit 49

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC

0Sdílet

Zaměstnavatel nemůže nutit
zaměstnance ke změně odborného
lékaře
Dobrý den. Již 20 let navštěvuji odborného lékaře
(neurologa) ve městě vzdáleném 60km od...
zobrazit dotaz

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Michael Mullen se loučí s PwC Legal

Pavlína Holá posílila business development a
marketing advokátní kanceláře Taylor Wessing
Praha

Mgr. Rudolf Pastorák, advokát, Mašek
advokáti, s. r. o.

Tomáš Běhounek členem managing boardu
advokátní kanceláře bnt international

Lékařské posudky jsou vydávány na základě
lékařské prohlídky a potřebných odborných
vyšetření a zdravotní náročnosti pro výkon
práce

Lucie Šmídová posílila advokátní kancelář
Ambruz & Dark Deloitte Legal

Skončením pracovního poměru nezaniká
povinnost vrátit svěřené věci zaměstnavateli
Pracovní cesta je časově omezené vyslání
zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané
místo výkonu práce

Petr Kobylka posiluje tým mezinárodní
advokátní kanceláře PwC Legal

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel
s předchozím souhlasem odborové
organizace a rady zaměstnanců
zobrazit všechny dotazy

DISKUSE

Poradnu ve věcech pracovního práva
pro vás připravujeme ve spolupráci se
společností Mašek Advokáti
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Zbývá 1000 znaků

Mzdová mapa Česka: Svářeč v
Praze si může vydělat víc než
PR manažer v Olomouci

Zobrazit náhled

Třetina lidí ve firmách jsou
introverti. Ty si jich začínají
všímat a hýčkat si je
Článek neobsahuje komentáře.

Robotizace zasáhne
vysokoškolsky vzdělanou
třídu, zmizí desítky tisíc míst,
říká ekonom Vávra
Komentář: Musela jsem se
zachránit
Firmy si stěžují na nedostatek
lidí. Neumí je ale zaujmout ani
adekvátně zaplatit

NEWSLETTER
Objednejte si zdarma e-mailové zasílání
newsletterů ze serveru KariéraWeb.cz
zadejte e-mailovou adresu
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