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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DANE JEDNOSTKI:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70
01-381 Warszawa
tel. 533-78-90 
fax.533-79-85

OFEROWANE STANOWISKO PRACY – Radca Prawny
DATA OGŁOSZENIA NABORU: 05 grudnia 2007
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:  19 grudnia 2007

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
wymagania niezbędne: 
	wykształcenie wyższe prawnicze,
	wpis na listę radców prawnych,
obywatelstwo polskie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
	niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
	ogólny stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

nieposzlakowana opinia,
	znajomość ustawy o finansach publicznych i innych aktów prawnych, związanych   z prawem budżetowym oraz ustawy samorządowej,
	znajomość ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej,
	znajomość ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela,
	znajomość prawa pracy,
	znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
znajomość statutu Warszawy,
	znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
	komunikatywność,

dobra organizacja pracy,
	samodzielność, rzetelność, dokładność
2) wymagania pożądane:
	staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
	miła aparycja

prawo jazdy kat. B

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,
	obsługa prawna i doradztwo prawne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo oraz Dyrektorów i pracowników placówek oświatowo – wychowawczych,
opiniowanie projektów, umów, porozumień,
wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,
udzielanie porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
	występowania w charakterze pełnomocnictwa Dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych w postępowaniu sądowym, administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekającymi,
	uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.


	WYMAGANE DOKUMENTY
życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV), 
	list motywacyjny,
kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe prawnicze,
	dokument stwierdzający wpis na listę radców prawnych,
	kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy o ile kandydat legitymuje się stażem pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,
kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie”                  z Krajowego Rejestru Karnego,
      8.   podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych   zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.                      o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. ) oraz ustawą                       z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593                             z późniejszymi zmianami)”.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bemowo m.st. Warszawy
ul. Powstańców Śląskich 70, I piętro, pok. 144

z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Radca Prawny
w terminie do dnia 19 grudnia 2007

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 533-78-90 lub w pokoju nr 144



UWAGI
Kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej jako niezbędne i złożą komplet dokumentów to potwierdzających oraz wymaganych w niniejszej procedurze zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu.
Aplikacje, które wpłyną do Biura po wyżej wymienionym terminie, jak równie nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona do dnia 27 grudnia 2007 na tablicy ogłoszeń Biura i w BIP.
Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.



