
Or. 2110.1.2012.JW 

URZĄD MIEJSKI w MSZCZONOWIE 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY 

RADCA PRAWNY ½ etatu 
nazwa stanowiska pracy 

 

1.  Wymagania niezbędne: 

1) obywatelstwo polskie, 

2) wykształcenie wyższe prawnicze, 

3) uprawnienia radcy prawnego potwierdzone kserokopią dokumentu wykazującego 

wpis na listę radców prawnych, 

4) minimum 12 lat doświadczenia zawodowego jako radcy prawnego, w tym minimum 7 

lat współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, 

5) znajomość prawa, w szczególności prawa cywilnego, administracyjnego i prawa 

zamówień publicznych, 

6) doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw w postępowaniu przed sądami 

powszechnymi, administracyjnymi i organami egzekucyjnymi, 

7) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz systemu Informacji 

Prawnej „Lex”, 

8) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

9) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

10) nieposzlakowana opinia. 

2. Wymagania dodatkowe: 

1) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, 

2) zdolność jasnego i precyzyjnego przedstawiania opinii prawnych, 

3) odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, terminowość, 

4) wysoka kultura osobista, 

5) dyspozycyjność. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) obsługa prawna Urzędu a w szczególności:  

a) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych oraz decyzji 

administracyjnych, 

b) opiniowanie zawieranych przez Burmistrza umów i porozumień, 

c) udzielanie pracownikom urzędu porad w zakresie stosowania prawa  

2) Sprawowanie zastępstwa prawnego i procesowego w postępowaniu przed sądami  

i urzędami na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

 

 



4) Wymagane dokumenty:  

1) życiorys (CV), 

2) list motywacyjny, 

3) dokument poświadczający wykształcenie, 

4) kwestionariusz osobowy, 

5) uprawnienia radcy prawnego potwierdzone kserokopią dokumentu wykazującego 

wpis na listę radców prawnych, 

6) oświadczenie (na etapie naboru) – zaświadczenie (po pozytywnym naborze),  

o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

5.  Termin składania aplikacji upływa w dniu 24 lutego 2012r. godz. 1500 

 
     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie urzędu lub pocztą na adres: Urząd 

Miejski w Mszczonowie Plac Piłsudskiego 1, 96-320 MSZCZONÓW z dopiskiem: „Dotyczy 
naboru na stanowisko RADCA PRAWNY ½ etatu” w terminie do dnia 24.02.2012r. do godz. 
1500 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).  

 Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.  

 Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej www.bip.mszczonow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego  

w Mszczonowie przy Placu Piłsudskiego 1 

 

           

         B U R M I S T R Z   

        mgr inż .  Józef Grzegorz Kurek 

Mszczonów, dnia 10 lutego 2012r.  

 

 

 

 


