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Szanowni Państwo,
 
z przyjemnością aplikuję na członka Rady polsko Francuskiej Izby Handlowej w Warszawie
Od lat imponuje mi Państwa działalność i wierzę, że mogą Państwo skorzystać na moim
bogatym doświadczeniu w zakresie mojej praktyki prawnej, w szczególności prawa
cywilnego i handlowego, ochrony dóbr osobistych, prawa gospodarczego, oraz własności
intelektualnej i przemysłowej (w tym prawa Internetu).
 
Dlaczego uważam, że sprawdzę się na stanowisku członka Rady Polsko Francuskiej Izby
Handlowej?
 

Od 15 lat pracuję jako prawnik, aplikant radcowski i radca prawny, co za tym idzie
szczegółowo poznałem firmy z wielu branż. Dzięki temu jestem bardzo elastyczny i
znacznie szybciej wdrożę się w nowe obowiązki.
Mam świetne wyniki w zakresie obsługi osób fizycznych i prawnych. Mam również na
swoim koncie wiele sukcesów, m.in. byłem Pezesem zarządu Warszawskiego Oddziału
Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, prowadziłem własną Fundacj
przeciwko Patologiom, napisałem 2 książki prawnicze, oraz kilkanaście artykułow
prawniczych (szczegóły w cv).
W czasie mojej wieloletniej kariery zgromadziłem niezbędne umiejętności, takie jak
zarządzanie relacjami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pracy w zespole,
inicjatywa, kreatywność, dokładność, umiejętności analityczne, umiejętność zarządzania
ludżmi i rozwój własny. Dzięki nim będę mógł wesprzeć Izbę, w szczególności w zakresie
kierunku dalszego rozwoju Polsko Francuskiej Izby Handlowej, pomocy prawnej w
obszarach prawa prywatnego, znajdowanie i zdobywanie nowych klientów,
koordynowanie współpracy Izby z innymi izbami i jej klientami, poszukiwania nowych
rozwiązań działania Izby, oraz umacniania rozpoznawalności Izby w Polsce  i poza jej
granicami.
Praca dla wielu klientów przekłada się również na łatwość w nawiązywaniu relacji ze
współpracownikami. Dzięki temu bardzo szybko odnajdę się w zespole.

 
Żywię nadzieję, że będę miał okazję wykazać się pracując na rzecz Izby.
 
Z poważaniem,
 
r. pr. dr Wiktor Czeszejko-Sochacki

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polsko Francuską Izbę Francuską w Warszawie w celu prowadzenia
rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.


