TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon: 485 353 488, Fax: 485 353 663

Rektor Technické univerzity v Liberci
vypisuje volné pracovní místo na pozici:

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
Charakteristika:





komplexní řešení agendy veřejných zakázek, tzn.:
- tvorba vnitřních předpisů, vzorových formulářů pro zadávání veřejných zakázek v rámci
projektů dle operačních programů EU dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
dle vnitřních norem a předpisů a dle příruček příslušných poskytovatelů,
- připomínkování podkladů v oblasti veřejných zakázek,
- předběžná kontrola zadávacích dokumentací a výzev veřejných zakázek,
- účast na posouzení nabídek, činnost komise, rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky,
řešení sporných či jinak složitých právních případů
metodická pomoc a právní poradenství, výklad právních norem, zpracování právních stanovisek v souladu se zákony a vnitřními předpisy organizace

Požadované dovednosti:







znalost komplexní problematiky v oblasti zadávání veřejných zakázek
min. 1 rok praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek
základní znalosti v oblasti poskytování dotací a Evropských strukturálních fondů
znalost anglického jazyka a schopnost pracovat s anglickým textem je výhodou
znalost práce s PC na uživatelské úrovni
schopnost analytického myšlení, přesnost, pečlivost, samostatnost

Požadované vzdělání a praxe:


ukončené vysokoškolské (magisterský studijní program v oboru práva)

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy,
další prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:


říjen 2011 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:
 mzdová třída B11 dle vnitřního mzdového předpisu
Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
461 17 LIBEREC I, Studentská 2
Telefon: 485 353 488, Fax: 485 353 663

Nabízíme:









podpora kariérního a osobního rozvoje
pružná pracovní doba
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
jazykové kurzy

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám nejpozději do 30.09.2011 e-mailem strukturovaný životopis, kopii dokladu o vzdělání a příp. další doklady o odborné způsobilosti (např.
osvědčení o absolvovaných školeních, které souvisí v vypsanou pozicí, apod.) :
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
volnamista@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy, ve druhém kole pozveme vybrané uchazeče k
osobnímu pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 18.07.2011 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci
(viz: http://www.tul.cz/urednideska/dokument-5004.html), na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz) a na portálu www.jobs.cz .

