Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
hledá vhodné kandidáty na pozici

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
popis
>
>
>

pracovní pozice:
zastupování organizace před soudem
monitoring právních předpisů dotýkajících se činností organizace
dozor nad činností organizace s cílem zajistit soulad činností s právním řádem (ve
spolupráci s auditorem organizace)
> dozor nad zadáváním veřejných zakázek
> ostatní administrativní úkony

požadavky:
> VŠ vzdělání právnická fakulta, magisterský stupeň
> vhodné pro absolventy
> občanská a morální bezúhonnost
> koncepční myšlení a organizační schopnosti
> orientace v oblasti právních norem
> orientace v oblasti zadávání veřejných zakázek
> řidičský průkaz skupiny B
> schopnost týmové práce
> flexibilita
nabízíme:
> pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností
prodloužení na dobu neurčitou
> pracovní úvazek 1, tj. 40 hodin/týden
> odpovídající finanční ohodnocení na základě splněných požadavků, délky praxe a
dosaženého vzdělání dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění, platné pro zaměstnance
uvedené v § 5 odst. 1
> výhody zaměstnanců státní správy (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, 5 dní
pracovního volna, penzijní připojištění a další)
přihláška musí obsahovat:
> označení výběrového řízení
> jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení
k přihlášce je nutno přiložit:
> strukturovaný životopis a motivační dopis
> kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
> výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
místo výkonu práce, předpokládaný termín nástupu:
> Vrchlabí, 01.01. 2023 nebo po domluvě
Upozornění:
Upozorňujeme, že zaměstnanec Správy KRNAP nesmí být dle §303, odst. 3 zákoníku práce (zákon
262/2006 Sb. v platném znění) členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, provozujících
podnikatelskou činnost.

Přihlášku je nutno doručit osobně nebo poštou na adresu Martina Hrochová, Správa KRNAP,
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí do 10. 10. 2022 do 12:00 hod, v obálce označené jako
„Výběrové řízení - PRÁVNÍK".
K případnému pohovoru budou uchazeči vyzváni prostřednictvím e-mailu (předpokládaný
termín 18.- 19. 10. 2022)
Bližší informace poskytne
mhrochova@krnap.cz)

uchazečům

Martina

Hrochová

(tel.:

499 456 616,

e-mail:

Správa KRNAP si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce!

