DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
Spółka WWW.RADAPRACOWNIKÓW.PL SP. Z O.O.
realizując projekt pn. „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie
sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne
– zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”,
poszukuje kandydatów na stanowisko: koordynator merytoryczny serwisu.
Oferowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na pełen etat na okres 2 lat realizacji projektu
z możliwością przedłużenia w późniejszym okresie.
Serwis internetowy www.radapracowników.pl zajmuje się głównie problematyką prawa pracy z
zakresu działalności rad pracowników. Oferujemy prace w młodym prężnym zespole w spółce,
która dopiero rozpoczyna swoją działalność, co tworzy szanse na szybki rozwój zawodowy
pracowników.
Do obowiązków pracownika w szczególności należeć będzie:
koordynowanie zadań zleceniobiorcy tworzącego kreatora pism, sporządzanie wzorów
dokumentów, nadzór nad merytoryczną zawartością oprogramowania online.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe prawnicze,
 przynajmniej roczne doświadczenie z zakresu prawa pracy,
 umiejętność tworzenia artykułów na potrzeby strony internetowej,
 biegłość w pisaniu pism procesowych w związku z potrzebą tworzenia pytań do kreatora
pism,
 w związku z koniecznością pracy na komputerze niezbędna jest znajomość programów z
pakietu MS Office.
Mile widziana będzie:
 znajomość programów prawniczych typu Lex,
 komunikatywność i wysoka kultura osobista w związku z potrzebą kontaktowania się z
podwykonawcami,
 umiejętność pracy w zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listów motywacyjnych z CV na email:
jolanta.slesicka@wojewodka.pl lub na adres siedziby firmy ul. Św. Wincentego 130 lok. 40,
03-291 Warszawa w terminie do dnia 23.12.2011 r. do godz. 16:00.
Dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach
przekazanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)."
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