
APLIKANT RADCOWSKI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Miejsce pracy: Szczecin

vortex energy Polska sp. z o.o. zatrudni na stanowisku:

vortex energy to polsko-niemiecka grupa specjalizująca się w realizacji projektów z zakresu energetyki odnawialnej (wiatrowych
i fotowoltaicznych) oraz handlu energią elektryczną. Jesteśmy obecni na rynku od ponad 12 lat, w tym czasie ugruntowaliśmy
swoją pozycję w polskim i niemieckim sektorze OZE. 

Praca w vortex energy to możliwość zdobycia doświadczenia w dziale prawnym międzynarodowej �rmy specjalizującej
się w odnawialnych źródłach energii – niezwykle wymagającym, ale i rozwojowym, sektorze gospodarki.

Oferujemy: 
+ stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
+ udział w międzynarodowych projektach prawnych
+ możliwość nauki języków obcych
+ możliwość rozwoju zawodowego w doświadczonym zespole
    radców prawnych i prawników
+ ciekawą pracę w młodym zespole specjalistów różnych branż

Zakres obowiązków:
+ sporządzanie opinii prawnych, informacji prawnych, wniosków
    i pism procesowych
+ opiniowanie, opracowywanie i negocjowanie projektów umów
    (w języku polskim i angielskim)
+ analiza przepisów prawa i orzecznictwa
+ udział w badaniach due diligence

Poszukiwane kompetencje: 
+ rozpoczęta aplikacja radcowska (II lub III rok) 
+ mile widziane doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorstw,
    w tym spółek prawa handlowego 
+ znajomość procedury administracyjnej, prawa budowlanego,
    planowania i zagospodarowania przestrzennego
+ bardzo dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
+ umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
+ wysoka kultura osobista i zaangażowanie 
+ odpowiedzialność za jakość i terminowość realizowanych zadań

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym) na adres
rekrutacja@vortex-energy.pl

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszcze-
nie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez vortex energy Polska sp. z o. o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekruta-
cyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy
prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej
zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: biuro@vortex-energy.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca. Możesz się z nami skontaktować pod adresem: biuro@vortex-energy.pl lub naszym Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem arnold.partner@gmail.com

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia
podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy i usuwamy je niezwłocznie po tym
okresie, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku.
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług
IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@vortex-energy.pl  lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
arnold.partner@gmail.com

W CV należy zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez vortex energy Polska sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie moich danych osobo-
wych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobo-
dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).”

SZCZEGÓŁY OFERTY

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do vortex energy Polska sp. z o.o. (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych
zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.


