
„ UWIERZ W SIEBIE“ 
 

 

Oferta umowy zlecenia dla prawnika 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy (jako realizator projektu systemowego „Uwierz w 

Siebie” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji poszukuje do współpracy : 

 - prawnika 
 
Miejsce realizacji zadania: wskazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

Termin realizacji zadania: od kwietnia do grudnia 2011 r. w na podstawie harmonogramu  

Wymagania niezbędne 

• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji prawnika (ukończenie studiów 
wyższych na kierunku prawa), 

•  CV, list motywacyjny, 
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie, 
• umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, 

odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, komunikatywność; 
• bardzo dobra znajomość przepisów prawa, w szczególności: prawodawstwa europejskiego, 

przepisów i wytycznych związanych z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (projekty 
systemowe), prawo zamówień publicznych, ustawa o pomocy społecznej wraz z aktami 
wykonawczymi, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami 
wykonawczymi, ustawa o pracownikach samorządowych, prawo cywilne; 

• umiejętności interpersonalne. 
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 
 

• udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie dokumentacji beneficjentom projektu; 
• pomoc w przygotowywaniu procedur przetargowych; 
• przygotowywanie opinii prawnych i dokumentacji związanej z realizacją projektu i bieżącą 

pracą GOPS; 
 
 

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Charsznicy, ul. Kolejowa 20 pokój 26, w terminie do dnia 22.03.2011 r. Dokumenty należy składać w 
zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prawnik– umowa-zlecenie”. 
Dokumenty dostarczone po terminie lub niekompletne nie będą brane pod uwagę. 
Wymagane dokumenty: życiorys - CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), 
list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). 
 


