nr ogłoszenia: DO.1110.8-DA.2019
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
zatrudni
Radcę Prawnego

Miejsce pracy:
Warszawa, ul. Krucza 5/11D
Zakres obowiązków:
 kompleksowa obsługa prawna Instytutu;
 sporządzanie i opiniowanie projektów umów i pism;
 przygotowywanie i udzielanie opinii prawnych;
 tworzenie regulaminów wewnętrznych, procedur i regulacji;
 prowadzenie korespondencji z różnymi podmiotami zewnętrznymi;
 udzielanie komórkom organizacyjnym Instytutu konsultacji i porad prawnych oraz wyjaśnień i
interpretacji w zakresie stosowania prawa;
 reprezentowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi obu instancji,
oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

Wymagania:
 posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na listę
radców prawnych;
 co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego;
 bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa: gospodarczego, cywilnego (ze szczególnym
uwzględnieniem prawa zobowiązań), pracy, własności intelektualnej, zamówień publicznych
oraz zasad technik prawodawczych;
 znajomość zasad zawierania umów cywilno-prawnych, w tym również umów konsorcyjnych;
 doświadczenie w tworzeniu i weryfikowaniu dokumentów prawnych, w tym doświadczenie w
tworzeniu regulaminów wewnętrznych, procedur i innych regulacji;
 samodzielne doświadczenie procesowe;
 bardzo dobra znajomość prawniczych baz danych;
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 komunikatywność i zdolności interpersonalne;
 dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność ustalania priorytetów.

Oferujemy:

umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

kartę sportową i programu opieki medycznej,

kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, w terminie do dnia 20.03.2019r. drogą elektroniczną
na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca dla Radcy Prawnego”
Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia:
DO.1110.8-DA.2019 przez administratora, którym jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza
5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. Powyższa zgoda została
wyrażona dobrowolnie.
Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane w
procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez
podania przyczyny lub wcześniejszego zakończenia procesu naboru.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548
Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez
Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej
http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

