KPRM BIP 
Nr ogłoszenia: 121469

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 
poszukuje kandydatów na stanowisko: 
Referenta prawnego
w Wydziale Prawno-Organizacyjnym
Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:
- wydawanie opinii prawnych w przeprowadzonych kontrolach i ocena materiałów kontroli pod kątem prawidłowości udokumentowania,
- udzielanie porad prawnych dotyczących postępowania kontrolnego i pokontrolnego oraz porad prawnych konsumentom i przedsiębiorcom,
- opracowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania oraz decyzji administracyjnych,
- opracowanie okresowych zbiorczych sprawozdań liczbowych i informacji opisowych z działalności Inspektoratu,
- opiniowanie i opracowanie umów, w tym umowy związane z zamówieniami publicznymi.
  
 
Wykształcenie:
wyższe prawnicze lub  administracyjne
Wymagania konieczne:
- znajomość ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej  (Dz.U. z 2001r., Nr 4, poz. 25 z późn. zm.) 
- znajomość ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U. z 2004r., Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.),  
- znajomość ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  (Dz.U. z 2003r., Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.),
- znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 233, poz. 1655).
- znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 
Wymagania pożądane:
- umiejętność praktycznego stosowania prawa,
- umiejętność formułowania w mowie i w piśmie własnych opinii.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, 
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 
- życiorys i list motywacyjny, 
- dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy. 
Dokumenty należy składać w terminie do:  31.03.2010r.
pod adresem:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 
ul. Sienkiewicza 3 
00-015 Warszawa 
Sekretariat pok. 212 lub Kadry pok. 107
 
Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy wstępnej zostaną powiadomieni o jej terminie.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje (0-22) 826-12-19 
Z dopiskiem: Oferta pracy: PO


