
OGŁOSZENIE O NABORZE 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Z DNIA 14 LISTOPADA 2016 r. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 
 

OSOBA DO OBSŁUGI PRAWNEJ STOWARZYSZENIA ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
 

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba 
 

Wymagania: 
1. Niezbędne: 
- Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze (kserokopia dyplomu), 
- Tytuł zawodowy radcy prawnego wraz z aktualnym wpisem na listę radców prawnych – zgodnie  
z przepisami z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 637 z późn. zm.), 
- Wysoki poziom wiedzy merytorycznej i biegła znajomość przepisów oraz aktualnego orzecznictwa  
w szczególności z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pracownikach 
samorządowych, finansach publicznych, oraz innych zagadnień związanych z działalnością 
stowarzyszenia, 
- Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne (zapis w liście 
motywacyjnym lub CV), 
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego. 
 
Uwagi: każde z powyższych wymagań powinno być udokumentowane lub potwierdzone 
oświadczeniem. 
 
2.  Dodatkowe: 
- doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi prawnej  projektów z dofinansowaniem UE 
 
Cechy i predyspozycje osobowościowe kandydata: 
- Umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji, 
- Bardzo dobra organizacja czasu pracy, 
- Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, 
- Sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań, 
- Samodzielność i inicjatywa w podejmowaniu działań, 
- Odpowiedzialność, Komunikatywność,  
- Odporność na stres. 
 
Informacja o warunkach w pracy na danym stanowisku: 
Stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym usytuowanym w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia. Budynek jest wyposażony w windę. Stanowisko pracy wyposażone standardowo. 
Praca przy monitorze ekranowym. 
 
Zakres wykonywanych zadań: 

1. Opiniowanie dokumentów stowarzyszenia  
2. Przygotowywanie opinii prawnych dla stowarzyszenia. 
3. Przygotowywanie pism w sprawach wymagających interpretacji przepisów i procedur. 
4. Współudział w przeprowadzaniu procedur przetargowych. 
5. Przygotowywanie projektów umów i procedur niezbędnych do realizacji projektu. 
6. Przygotowywanie stosownych dokumentów do sądów w sprawach, których stowarzyszenie jest 

stroną.  
7. Zastępstwo prawne i procesowe przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. 



Wymagane dokumenty: 
1. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

2. Dokumenty potwierdzające wymagania niezbędne i dodatkowe wymienione powyżej. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Biura 
Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe, pokój 109 lub przesłać pocztą na adres: Łomżyńskie 
Forum Samorządowe, PL. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 109 z dopiskiem: Nabór na wolne 
stanowisko pracy osoby do obsługi prawnej Stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe. 
 
 

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 25 LISTOPADA 2016 r.  
DO GODZINY 15:00 (do pokoju 109) 

(DECYDUJE DATA WPŁYWU) 
 
 

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie wezmą 
działu w postępowaniu rekrutacyjnym. Niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest 
równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych. 
 
 


