
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PartyDeco (www.partydeco.pl) to działający na ponad 70 rynkach importer i producent ozdób. 

Naszą misją jest kreowanie trendów w branży dekoracji okolicznościowych.  

Obecnie jesteśmy liderem branży w Europie, zatrudniamy ponad 250 osób i wciąż dynamicznie  

się rozwijamy. 

 

Część prawna Działu Administracyjno-Prawnego to dwie osoby. Przy obecnym rozwoju firmy 

poszukujemy Lidera(ki) Zespołu Prawnego, który/-a będzie odpowiedzialny/-a całościowo za pracę 

zespołu w zakresie wszelkich aspektów prawnych dotyczących firmy. Osoba na tym stanowisku 

bezpośrednio będzie podlegać Dyrektor Działu Administracyjno-Prawnego.  

Lider/ka Zespołu Prawnego 
Miejsce pracy: Szczecin 

    

Twój zakres obowiązków: 

• Odpowiedzialność za codzienną pracę zespołu prawnego 

• Przewidywanie i zapobieganie ewentualnym zagrożeniom prawnym 

• Reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych 

• Współpraca z kancelariami zewnętrznymi 

• Monitorowanie zmian w prawie mających wpływ na bieżącą działalność firmy 

• Podnoszenie wiedzy i świadomości prawnej pracowników w zakresie zgodności z prawem 

 i regulacjami 

 

Nasze wymagania:  

• Ukończone studia prawnicze i uzyskana aplikacja radcowska lub adwokacka 

• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1) 

• Odznaczanie się podejściem biznesowym w realizacji projektów  

• Umiejętność i doświadczenie w kierowaniu kilkuosobowym zespołem 

• Prawo jazdy kat. B. 

• Mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku w dużym lub/i średnim 

przedsiębiorstwie 

 



 

Oferujemy:  

• Praca w dynamicznie rozwijającej się firmie, która jest europejskim liderem w swojej branży 
• Udział w interesujących projektach, możliwość rozwoju zawodowego 
• Odpowiedzialność i samodzielność w powierzonym zakresie 
• Nowoczesne narzędzia pracy  
• Przyjazną atmosferę i wsparcie pozostałych członków zespołu 
• Benefity (pakiet Multisport, prywatna opieka medyczna, zniżki na cały asortyment, pakiet 

urodzinowy, spotkania integracyjne) 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: Anna Mazurkiewicz (Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju 
Pracowników): anna.mazurkiewicz@partydeco.com; tel.: 725 706 702  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji korzystając z poniższego linku: 

APLIKUJ 
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Administratorem danych osobowych jest PartyDeco sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą: 70-809 Szczecin, ul. Piskorskiego 11; 

Dane osobowe zbierane są w celu rekrutacji i nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów 
prawa lub za Pani/Pana zgodą. 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem email: iod@partydeco.pl 

Dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody lub przez okres wymagany prawem dla danego celu przetwarzania. 

Przysługuje Pani/ Panu prawo: 

1. żądania od administratora: dostępu do tych danych; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
2. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
3. do przenoszenia danych; 
4. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 
5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. 

Podanie danych, w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jest obowiązkowe. 
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