InsĘrtut Ochrony Środowiska - Państwowy InsĘrtut Badawczy w Warszawie

zatrudni prawnika w wymiarze Tz etatu
w Krai owym OśrodkuBilansowa nia i Zarządzania Emisi ami (KO BiZE)

Mieisce pracy: Warszawą ul. Chmielna 132 / 134
Zakres obowiązków:

.

o
o
.

obsfuga prawna działalnościKOBiZE wtym:

o

rozwiązywanie zagadnień prawnych d,otyczących bieżącej działalnościKrajowego Ośrodka oraz
przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie,
o prowadzenie spraw spornych w imieniu IOŚ-PIB w sprawach dotyczących realizacji zadań KOBiZE,
o sporządzanie projektówwewnętrznych regulaminów,
wsparcie od strony prawnej komunikacji prowadzonej z urzędami i instytucjami,
prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń oraz spotkań konsultacyjnych,
wykonywanie innych czynności nafury prawnej.

Wymagania:

o
o
.
o

wykształcenie wyższe prawnicze, wymagane przynajmniej dwuletnie doświadczenie w wewnętrznym
dziale prawnym firmy, departamencie prawnym w urzędzie lub kancelarii prawnej, preferujemy
kandydatów posiadających wpis na listę radców prawnych;
praktyczna znajomośćprawa gospodarczego, prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego, prawa
administraryjnego, a ta|że doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych;
biegła znajomośćjęzyka angielskiego na poziomie 82 lub wyższym, w qrm doświadczenie w obsłudze
prawnej w języku angielskim (certyfikat potwierdzający znajomości języka);
znajomość pakiefu Ms office.

Dodatkowe pożądane predyspozycie kandydatów:
o rzetelność,odpowiedzialność, starannośći wysoka dbałośćo jakośćwykonywanych zadań i rezultatów;
o dobra organizacja pracy, systematyczność;
. aktywne podejściedo wykonywanych obowiązków, dużasamodzielność;
o zdolnośćdo wspóĘracyw zróżnicowanym pod względem zawodowym zespole;
o wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i kultury osobistej.
Oferuiemy:

o
.

atrakcyjne wynagrodzenie,
ubezpieczenie medyczne.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o przesłanie CV wrazz listem motywaryinym w terminie
do dnia 15 czerwca 2OI4 r. na adres paczty elelrtronicznej ioanna.bukowska@kobize,pl z dopiskiem
w temacie wiadomości,,Relcutacia".

Zasttzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, za wszystkie dziękujemy. Po zakończeniu
rekrutacj i aplikacj e zostaną komisyjni e zniszczone.

Prosimy o zamieszczenie w CV następuiącei klauzuli: ,,Zgodnie z art23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
I997r.o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.|J.z2002r. nr 101, poz.926zezm.)wyrażam zgodę
na przetwaruanie danych osobowych zawartych w mojei ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko
prawnika w IOŚ-PIS z siedzibą wWarszawie, ul. Kruczalf t1.d. ,,
Aplikacie nie zawieraiące powyższei klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyinym.

