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Navrhněte svého handicapovaného kolegu na cenu Zdravotně postižený zaměstnanec roku 2016
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Adéla Šípová posiluje tým advokátní
kanceláře Weinhold Legal
Weinhold Legal posiluje svůj tým pro veřejné zakázky a
spornou agendu advokátkou Adélou Šípovou. Adéla Šípová
přichází do Weinhold Legal z přední pražské advokátní
kanceláře.
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Čtěte více o: personálie | advokátní kancelář | advokát | Weinhold Daniel
ČLÁNEK

DISKUSE (0)

velikost písma

Zjednodušené vyhledávání
pracovních pozic

Adéla Šípová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy v Praze. Vedle rodné češtiny hovoří anglicky a
německy. Je zapsána na seznamu advokátů vedeném
Českou advokátní komorou.
„Obor veřejných zakázek je neustále se rozvíjejícím
právním odvětvím, aktuálně především s ohledem na
nedávnou přijatou novou evropskou i národní právní
úpravu. Vzhledem k tomu, že naše advokátní kancelář
aktuálně řeší řadu nejen tzv. velkých veřejných zakázek,

Hledat všechny obory



Hledat všechny lokality



rozšířené hledání

Adéla Šípová, advokátní kancelář Weinhold
Legal
autor: archiv

ale i veřejných zakázek zadávaných v různých typech
výběrových řízení vedených mimo specifický režim stanovený zákonem, jsme
potěšeni, že tým naší advokátní kanceláře a zejména jejího zakázkového

Vyhledávání připravujeme
ve spolupráci s LMC

REKLAMA
TRIDO - PROFESIONÁLNÍ GARÁŽOVÁ VRATA

oddělení rozšiřuje zkušená advokátka Adéla Šípová. Jsme přesvědčeni, že i
naši klienti - a to nejen v oblasti veřejných zakázek - budou z jejího příchodu
profitovat“ uvedl Daniel Weinhold, vedoucí týmů specializujících se ve
Weinhold Legal na veřejné zakázky.

PRÁVNÍ PORADNA

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

To se mi líbí Zaregistrujte se a prohlédněte si, co se vašim přátelům
líbí.
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Doporučit 0

Tweet

1Sdílet

Mgr. Rudolf Pastorák, advokát, Mašek
advokáti, s. r. o.
Lékařské posudky jsou vydávány na základě
lékařské prohlídky a potřebných odborných
vyšetření a zdravotní náročnosti pro výkon
práce
Skončením pracovního poměru nezaniká
povinnost vrátit svěřené věci zaměstnavateli

PŘEČTĚTE SI VÍCE

Ondřej Řitička posiluje tým mezinárodní
advokátní kanceláře PwC Legal

Pracovní cesta je časově omezené vyslání
zaměstnance k výkonu práce mimo sjednané
místo výkonu práce

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

Lenka Němcová, Marek Juráš a Martin
Slaběňák posílili tým advokátní kanceláře
FORLEX

zobrazit všechny dotazy

Zuzana Dzilská, Juraj Gazda, Nikola
Neumanová a David Plevka posílili advokátní
kancelář bpv BRAUN PARTNERS v Bratislavě
a v Praze

VLOŽIT DOTAZ

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

Roman Barinka, Martin Kaľata a Alexandra
Kostřicová posílili advokátní, daňový i PR tým
poradenské skupiny Vilímková Dudák &
Partners

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

Eva Hrubá posílila tým zaměřený na rodinné
právo kanceláře Havel, Holásek & Partners

Třetina lidí ve firmách jsou
introverti. Ty si jich začínají
všímat a hýčkat si je
Komentář: Musela jsem se
zachránit
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Firmy si stěžují na nedostatek
lidí. Neumí je ale zaujmout ani
adekvátně zaplatit
Mapa nezaměstnanosti v
Česku: Největší nedostatek
skladníků je v okolí Prahy,
barmani nejvíc chybí na jihu
Čech

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