Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie
Zatrudni prawnika na cały etat
w Zespole Prawnym KOBiZE
Miejsce pracy:
Warszawa, ul. Chmielna 132/134
Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami(KOBiZE)
Zakres obowiązków:


obsługa prawna działalności KOBiZE/IOŚ-PIB w tym:
o rozwiązywanie zagadnień prawnych dotyczących bieżącej działalności Krajowego
Ośrodka oraz przygotowywanie opinii prawnych w tym zakresie,
o analiza krajowych oraz unijnych projektów aktów prawodawczych,
o przygotowywanie projektów umów,
wsparcie od strony prawnej komunikacji prowadzonej z urzędami i instytucjami,
prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń oraz spotkań konsultacyjnych,
wykonywanie innych czynności natury prawnej.





Wymagania:






wykształcenie wyższe prawnicze, doświadczenie w wewnętrznym dziale prawnym firmy,
departamencie prawnym w urzędzie lub kancelarii prawnej;
praktyczna znajomość prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego, prawa
cywilnego;
znajomość zagadnień dotyczących europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji
oraz prawa autorskiego będzie dodatkowym atutem;
biegła znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, w tym doświadczenie w
obsłudze prawnej w języku, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
znajomość pakietu MS Office.

Dodatkowe pożądane predyspozycje kandydatów:






odpowiedzialność i wysoka dbałość o jakość wykonywanych zadań i rezultatów;
dobra organizacja pracy, systematyczność;
aktywne podejście do wykonywanych obowiązków, duża samodzielność;
zdolność do współpracy w zróżnicowanym pod względem zawodowym zespole;
wysoki poziom kompetencji interpersonalnych i kultury osobistej.

Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Oferujemy:




atrakcyjne wynagrodzenie;
umowę o pracę, stabilne zatrudnienie;
miłą atmosferę pracy;






możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji;
zajęcia językowe dofinansowane przez pracodawcę;
opiekę medyczną;
karnety sportowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem w terminie do 15 lutego 2019 r. na
adres poczty elektronicznej kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie wiadomości „Rekrutacja
– KOBiZE - prawnik”. Prosimy o załączenie ewentualnych certyfikatów potwierdzających
kompetencje językowe.
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji [nr ogłoszenia] na stanowisko prawnik 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 zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Po zakończeniu rekrutacji wszystkie aplikacje zostaną
zniszczone.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na
stronie: http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1043

