ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

16.10.2019

Comarch Healthcare S.A. poszukuje prawnika
Comarch Healthcare S.A. poszukuje prawnika
Kraków
Numer referencyjny: P/A
Do działu prawnego poszukujemy doświadczonego i samodzielnego prawnika z praktyczną znajomością prawa
cywilnego, prawa własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych oraz chęcią rozwoju w branży IT. Do
Twoich zadań należeć będzie m.in. obsługa spółki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
opiniowanie i negocjowanie kontraktów oraz obsługa podmiotu leczniczego. Znajomość prawa medycznego i
zagadnień w zakresie ochrony danych osobowych będzie dodatkowym atutem.
PROFIL PRACOWNIKA
• Wykształcenie wyższe prawnicze, mile widziana aplikacja radcowska/adwokacka lub uprawnienia radcy
prawnego
• Co najmniej 1 rok doświadczenia w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w tym weryfikowania i
negocjowania umów, obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, obsługi postępowań
sądowych
• Praktyczna znajomość
◦ prawa cywilnego
◦ prawa własności intelektualnej
◦ prawa zamówień publicznych
◦ prawa medycznego
◦ przepisów w zakresie ochrony danych osobowych w tym ochrony danych wrażliwych
• Dokładność i sumienność w realizacji powierzonych zadań
• Umiejętność pracy w zespole
TWOJE ZADANIA
•
•
•
•
•

Kompleksowe doradztwo prawne w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Negocjowanie umów handlowych z sektora IT
Kompleksowa obsługa podmiotu leczniczego
Sporządzanie oraz opiniowanie wzorów umów, regulaminów usług i innych dokumentów
Doradztwo prawne w bieżących sprawach spółki związanych z obsługą kontraktów

DLA CIEBIE
•
•
•
•
•
•
•
•

Indywidualny plan szkoleń i konferencji oraz 14 ścieżek rozwoju zawodowego
Prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny
Możliwość udziału w akcjach i wydarzeniach promujących aktywny tryb życia
Przyjazna atmosfera pracy w zgranych zespołach, o co dbamy m.in. poprzez udział w imprezach
integracyjnych czy wspólnych inicjatywach dla lokalnych społeczności
Udogodnienia dla rowerzystów (stojaki, szatnie, rowerownie, stacja naprawcza),
a dla tych, co do pracy docierają samochodem – naziemny i podziemny parking
Bezpośrednio na naszym kampusie: na centrum medyczne iMed24, strefa rekreacyjna, z basenem i
siłownią, stołówka
Kameralne pokoje, brak gorących biurek (znajdziesz miejsce na paprotkę czy swój ulubiony kubek)
Karnety na całą rundę piłkarskiej ekstraklasy dla fanów Cracovii i ich rodzin,
a także wejściówki na lodowisko

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę: https://kariera.comarch.pl/praca/prawnik-administracjapubliczna/
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