
 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej 

zatrudni w Słupi Wielkiej k. Środy Wielkopolskiej 

 

prawnika w Biurze Organizacyjno-Prawnym w Centrali COBORU 

 

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 

 Wykształcenie wyższe prawnicze, 

 Znajomość zagadnień prawa cywilnego, prawa pracy, ustawy o finansach 

publicznych, 

 Co najmniej 2-letnie prawnicze doświadczenie zawodowe, 

 Znajomość pakietu MS Office, 

 znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie średniozaawansowanym, 

 Dobra organizacja pracy, 

 Sumienność i dokładność oraz wysoka kultura osobista, 

 Odpowiedzialność za powierzone zadania, 

 Umiejętność pracy w zespole. 

 

Mile widziane: 

 Doświadczenie w sektorze administracji publicznej, 

 Uprawnienia radcy prawnego. 

 

Główne obowiązki: 

 Wykonywanie bieżących zadań w komórce zapewniającej obsługę prawną COBORU, 

 Przygotowywanie opinii i udzielanie porad prawnych w sprawach stosowania prawa 

krajowego i wspólnotowego w jednostce, 

 Udział w pracach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie przez 

COBORU umów, 

 Nadzór prawny nad egzekucją należności COBORU, 

 Analiza projektów aktów prawnych krajowych i wspólnotowych dotyczących 

działalności COBORU, 

 Analiza pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez 

COBORU, 

 Opracowywanie projektów umów i projektów aktów wewnętrznych przy udziale 

komórek organizacyjnych Centrali COBORU, 

 Opracowywanie pełnomocnictw i upoważnień Dyrektora COBORU, 

 Współpraca i pomoc dyrektorom oddziałów terenowych w sprawach prawnych. 

 

 

 



Oferujemy m.in.: 

 Pracę w centrali jednej z agencji wykonawczych, 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, 

 Dodatek stażowy, 

 Comiesięczną premię, 

 Dodatkową premię roczną, 

 Dofinansowanie do wypoczynku, 

 Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego, 

 Dofinansowanie szkolenia z języka angielskiego. 

 

Wymagane dokumenty:  

CV, z którego będzie wynikać spełnienie wymagań należy przesłać do dnia 7 stycznia 2022 r. 

(decyduje data wpływu do COBORU):  

1. nadesłać na adres: Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Biuro 

Organizacyjno-Prawne, Słupia Wielka 34, 63-022 Słupia Wielka, z dopiskiem: „prawnik DR” 

albo  

2. nadesłać na adres rekrutacja@coboru.gov.pl. 

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Po weryfikacji 

złożonych dokumentów kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną o tym 

poinformowani. COBORU zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiedzy kandydatów do 

pracy. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stronie: www.coboru.gov.pl - 

Ogłoszenia - Oferty pracy. 
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