
 

 

 

 

NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,  

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Radca Prawny – in house 
Miejsce pracy: Kraków 

ZADANIA: 

 Obsługa prawna Spółki w sprawach z zakresu prawa podatkowego, energetycznego, konsumenckiego, cywilnego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

 Przygotowywanie i opiniowanie pod względem prawnym projektów umów i innych dokumentów rodzących lub mogących rodzić zobowiązania prawne,  

 Monitorowanie zmian w regulacjach prawnych, 

 Konsultacje w zakresie wykładni przepisów prawa, 

 Proponowanie optymalnych sposobów postępowania dla Spółki w ww. zakresie, 

 Udział w tworzeniu i redagowaniu wewnętrznych aktów prawnych (regulaminów, procedur itd.), 

 Współpraca z pozostałymi działami w Spółce i obsługa spraw prawnych wynikających z bieżącej działalności Spółki. 

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe prawnicze, 

 Posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego, 

 Minimum rok doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, 

 Praktyczna znajomość przepisów prawa energetycznego, konsumenckiego, cywilnego (w szczególności rzeczowego i prawa zobowiązań), postępowania administracyjnego, 

 Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca płynną komunikację, 

 Sumienność, dokładność, rzetelność, 

 Bardzo dobra organizacja czasu pracy, terminowość i punktualność, 

 Samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu, 

 Wysoka kultura osobista, umiejętności interpersonalne, komunikatywność, 

 Umiejętność pracy w zespole. 

OFERUJEMY: 

 Pracę w ambitnym i kreatywnym zespole w dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, 

 Atrakcyjny system premiowy, 

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, 

 Szeroki pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, kartę lunchową, kartę Multisport oraz dofinansowanie do wypoczynku i inne świadczenia socjalne. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem  kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b463f6a662ea4a238b5fa6a1e71dfff6

