
Nazwa stanowiska 

Dział  

Liczba poszukiwanych pracowników

Wymiar etatu

średnie licencjat wyższe x

kierunek

doświadczenie zawodowe min. 3 lata

Pożądane kompetencje

Zadania zatrudnionego pracownika - 

opis stanowiska pracy

wymagane dokumenty

miejsce wykonywania pracy

termin składania dokumentów

droga składania aplikacji

przewidywany termin rozstrzygnięcia 

Klauzula RODO - prosimy o 

zamieszczenie w CV lub liście 

motywacyjnym

od 0,5 et. do 0,75 et. - z czego co najmniej 0,6 z wymiaru etatu w siedzibie pracodawcy 

z zakresu: obsługi prawnej

prawo + uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzonego wpisem na listę radców prawnych

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informacje dotyczące stanowiska pracy, którego rekrutacja dotyczy:

radca prawny

Prawny

1

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO).

zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

Wymagane wykształcenie

Wymagane doświadczenie zawodowe

Profil wymagań wobec kandydata

oferujemy

doświadczenie w obsłudze prawnej instytucji kultury / obsłudze prawnej wydawnictwa; 

doświadczenie w obsłudze prawnej w jednostce sektora finansów publicznych; 

znajomość przepisów: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej,  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa prasowego, prawa zamówień publicznych, Kodeksu pracy; 

umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa, umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office, znajomość prawniczych 

programów komputerowych, samodzielność w rozwiązywaniu problemów prawnych, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, 

terminowość, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

program szkoleń

do 31 marca 2023 r.

rozwój zawodowy

W zakres zadań stanowiska wchodzą m.in. czynności:

1)	udzielanie wyjaśnień, konsultacji i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych w zakresie działalności 

prowadzonej przez IK; 

2)	uczestnictwo w prowadzonych przez IK negocjacjach i rokowaniach oraz spotkaniach w celu reprezentowania i ochrony interesów IK 

wobec osób trzecich;

3)	sporządzanie opinii prawnych;

4)	sporządzanie wzorów umów, pełnomocnictw;

5)	sporządzanie i opiniowanie wzorów umów o udzielenia zamówienia publicznego;

6)	opiniowanie projektów umów, procedur, poleceń służbowych oraz zarządzeń;

7)	parafowanie umów, procedur, zarządzeń pod względem formalnoprawnym;

8)	reprezentowanie IK przed sądami powszechnymi, w tym w sprawach związanych z rejestrem czasopism;

9)	reprezentowanie IK przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi;

10)	realizowanie innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej IK zleconych przez Dyrektora.

do 12 lutego 2023 r.; oferty niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane; Zastrzegamy sobie prawo do 

skontaktowania się z wybranymi kandydatami

CV i list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, na które ubiega się kandydat/ka oraz wymiarem zatrudnienia

Kraków, ul. Z. Wróblewskiego 6

na adres maila: praca@instytutksiazki.pl podając w tytule maila "radca prawny"


