Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydata na stanowisko radca prawny
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6%
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Główne obowiązki:





reprezentowanie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w postępowaniu sądowym i administracyjnym
w charakterze pełnomocnika,
świadczenie pomocy prawnej w sprawach prowadzonych przez pracowników Kuratorium, a w
szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów decyzji, postanowień, zarządzeń i innych aktów
normatywnych.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań
reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
praca w siedzibie urzędu jak i poza nią,
podróże służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym z dostępem do światła dziennego,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio
dostosowane toalety. urząd jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Wymagania NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe magister prawa
 wpis na listę radców prawnych,
 co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa oświatowego,
 bardzo dobra znajomość przepisów prawa oświatowego,
 bardzo bobra znajomość przepisów prawa administracyjnego i procedur postepowania administracyjnego oraz
przepisów kodeksu cywilnego,
 znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie procedur finansowych,
 analityczne myślenie,
 umiejętność argumentowania,
 umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej,
 posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśleni przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe: brak
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego,
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 życiorys/CV i list motywacyjny.
 kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy,
 kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prawa oświatowego,
 kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych.
Kopie innych dokumentów:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z
pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
Dokumenty należy przesyłać lub składać osobiście w terminie do: 02.01.2017 r.
pod adresem:
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Wydział Organizacyjny pok. 2009 ( II piętro)
pl. Powstańców Warszawy 1
50 – 153 Wrocław
Inne informacje:
Dokumenty aplikacyjne powinny zostać przesłane w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko radcy prawnego”.
Kandydaci, których dokumenty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o kolejnym etapie naboru pisemnie oraz na podany adres email.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (0-71) 340-62-96

