Vyhlašuje
yhlašuje výběrové
výb
řízení na pozici
Právník/právni
Právník/právnička
Odboru právního

Popis pracovní pozice:
- příprava,
íprava, vypracovávání a kontrola návrhů
návrh smluv, právních podání, žalob a jiných
listin
- právní poradenství a vypracovávání stanovisek pro jednotlivá pracoviště
pracovišt ZČU v Plzni
- zastupování ZČU před
řed soudy a správními orgány
Požadujeme:
- ukončené
ené magisterské vzdělání
vzd
v oboru Právo
- znalost práce s PC na uživatelské úrovni
Výhodou:
ejných zakázek)
- praxe v oboru (zejména v oblasti přípravy smluv a veřejných
- praxe v oblasti GDPR
- znalost anglického jazyka a schopnost pracovat s anglickým textem
- řidičský průkaz
kaz skupiny B
Nabízíme:
- zajímavou a různorodou
znorodou práci
- pracovní smlouvu na dobu neurčitou
neur
- odpovídající mzdové ohodnocení dle platného Vnitřního
Vnit ního mzdového předpisu ZČU v
Plzni
Termín nástupu:
- leden 2019 nebo dle dohody
Informace o pracovišti:
http://zcu.cz/pracoviste/opr/
Písemné přihlášky
ihlášky spolu se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů
doklad o dosaženém
vzdělání
ní zasílejte na adresu: Západočeská
Západo
univerzita v Plzni, Odbor personální, 306 14
Plzeň – pošt. přihr.
ihr. 314 nebo elektronicky na e
e-mailovou adresu: alenaj@rek.zcu.cz
Obálku nebo předmět e-mailové
mailové zprávy označte:
ozna
„Výběrové řízení
ízení - právník odboru
právního“.
Uzávěrka přihlášek: 25.9.2018
.2018 včetně
v
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové
výb
řízení
ízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného
z uchazečů.. Odesláním životopisu uchaze
uchazeč souhlasí se zpracováním a uchováním osobních
údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně
výlu
pro
vedení databáze uchazečů o zaměstnání.
zam
. Souhlas je dán na dobu maximálně
maximáln 1 roku a lze
ho kdykoliv uchazečem
em písemn
písemně odvolat. Toto není výběrové řízení
ízení ve smyslu „Úp
„Úplného
znění řádu výběrového řízení
ízení pro obsazování míst akademických pracovník
pracovníků Západočeské
univerzity v Plzni ze dne 22. července 2011“.

