
 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje 
kandydata do pracy na stanowisko  

Radca Prawny w Dziale Personalnym 
 

Zakres zadań:   

 Obsługa prawna i doradztwo w obszarze HR, 

 Wydawanie opinii prawnych, 

 Sporządzanie i opiniowanie projektów umów,  porozumień i wewnętrznych aktów prawnych,  

 Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed 

innymi organami orzekającymi  

 Uczestnictwo w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi 

 Pozostałe czynności wynikających z ustawy z dnia  6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r.,poz. 

75). 

Wymagania:   

 Wykształcenie wyższe prawnicze 

 Min. 5- letnie doświadczenia zawodowe na stanowisku radcy prawnego, w tym 3 letnie w obsłudze podmiotów 

leczniczych 

 Biegła znajomość przepisów ustawy o działalności leczniczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz 

właściwych ustaw związanych ze statutową działalnością jednostki 

 Znajomość aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, z systemu ubezpieczeń społecznych 

 Biegła znajomość przepisów prawa pracy oraz prawa cywilnego 

 Doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów oraz aktów prawnych 

 Wpis na listę radców prawnych 

 Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych 

 Samodzielność i efektywność 

Oferujemy:   

 Ciekawą, pełną wyzwań pracę 

 Możliwość pracy w jednostce o ugruntowanej pozycji rynkowej   

 Stabilne warunki zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę  

 Szeroki pakiet socjalny min. wczasy pod gruszą, kartę Multisport, możliwość ubezpieczenia grupowego  

Wymagane dokumenty od kandydata: CV, list motywacyjny. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych.  

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: dokumenty należy składać do dnia 12.03.2021 r. w kancelarii 

szpitala z dopiskiem „Aplikacja Radca Prawny” bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: dzh@usk.wroc.pl 

 

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie klauzuli zgody o przedmiotowej treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu , ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław , nr KRS 

0000136478, NIP 898-18-16-856, REGON 000289012 moich danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych w celu niezbędnym dla 

przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO)” 
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