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<<< powrót
Ogłoszenie nr: 148288
Data ukazania się ogłoszenia: 24 grudnia 2012 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
radca prawny
w Kierownictwie Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury w MON

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Bieżące informowanie Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych i potrzebie realizacji wynikających z nich
zadań.
Udzielanie porad prawnych w sprawach właściwych dla Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury, w tym znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności
Rad Nadzorczych Agencji Wykonawczych, Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczących zarządzania masą upadłościową przez Syndyka.
Opiniowanie projektów aktów prawnych, celem dostosowania ich do obowiązującego stanu prawnego oraz regulacji prawnych powszechnie obowiązujących.
Sporządzanie opinii i analiz w odniesieniu do procedowanych projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów, celem wskazania ewentualnych ich powiązań
i skutków prawnych dla resortu obrony narodowej.
Uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych Ministra Obrony Narodowej.
Realizowanie zastępstwa prawnego i procesowego Ministra Obrony Narodowej celem reprezentowania MON przed sądami i innymi organami orzekającymi.
Udział w Komisjach Sejmowych i Senackich oraz obradach Parlamentu, celem wsparcia prawnego Podsekretarza Stanu.
Wykonywanie innych czynności w zakresie świadczenia pomocy prawnej, wynikających z zakresu działania Podsekretarza Stanu ds. Infrastruktury.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (w ramach zastępstwa procesowego Ministra Obrony Narodowej).
• Zagrożenie korupcją ze względu na wpływ na kształt tworzonych aktów prawnych, udział w procesie legislacyjnym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
wewnątrz budynku: winda, bardzo ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich – konieczna asysta innego pracownika, brak toalet
dostosowanych na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
nie występują uciążliwe /szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe prawnicze
pozostałe wymagania niezbędne:
wpis na listę radców prawnych,
powyżej 2 lat doświadczenia w pracy na stanowisku radcy prawnego,
znajomość ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej,
znajomość przepisów KPA, KC,
znajomość ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego,
znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
znajomość Kodeksu Spółek Handlowych,
umiejętność negocjacji,
umiejętność wystąpień publicznych,
odporność na stres, komunikatywność, sumienność.
wymagania dodatkowe
powyżej 5 lat doświadczenia w pracy w obszarze sporządzania opinii prawnych lub zastępstwa procesowego lub legislacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
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oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wymóg złożenia
ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171). (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, kopie zakresów obowiązków lub innych
dokumentów).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku,
gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:
10-01-2013

Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Obrony Narodowej
Departament Administracyjny
Oddział Kadr i Szkolenia
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
lub składać w siedzibie Departamentu Administracyjnego (Biuro Przepustek),
Al. Niepodległości 218 do dnia 10/01/2013 r.

Inne informacje:
Oferty kandydatów powinny zawierać adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu
naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone lub poświadczone przez tłumacza
przysięgłego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42, 684 05 15.
powrót

Wytworzył/Odpowiada: Dyrektor Generalny
jednostka organizacyjna:Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie
Udostępnił:
Barbara Izydorska
komórka organizacyjna: Wydział Rekrutacji Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej
Wprowadzono:
19-12-2012
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