VÝBEROVÉ KONANIE
47/2020
forma výberového konania:

interné + externé + www.profesia.sk

pracovná pozícia:

referent - právnik (00201)
(zastupovanie počas čerpania rodičovskej dovolenky)

organizačný celok:

Odbor právnych služieb / 1310

predpokladaný termín nástupu:

01 09. 2020

miesto výkonu práce:

Bratislava

základná zložka mzdy (brutto)

od 1.148,85 EUR/mesiac (z toho základná mesačná
mzda 999,00 EUR + 15% výkonnostná odmena)

a ďalšie odmeny:

benefity v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy
(Skutočná výška základnej mesačnej mzdy bude
upravená podľa vzdelania a odbornej praxe uchádzača.)

1. Hlavné činnosti, zodpovednosti, právomoci:


právne poradenstvo v procese tvorby a posudzovania zmlúv, resp. pri sledovaní
dodržiavania súladu s legislatívou a internou dokumentáciou riadenia,



príprava internej dokumentácie riadenia, monitorovanie aktuálnych úprav v internej
dokumentácii riadenia,



sledovanie dodržiavania zákonnosti v činnosti spoločnosti so zameraním na právnu
prevenciu a plnenie povinností stanovených príslušnými regulačnými orgánmi,



poskytovanie právneho poradenstva, konzultácie a informácie o právnych predpisoch,
súdnych rozhodnutiach a iných právne významných dokumentoch,



účasť na rokovaní v komisiách súvisiacich s verejným alebo interným obstarávaním.

2. Kvalifikačné požiadavky a odborné predpoklady
Požadované vzdelanie uchádzača:

VŠ II. stupňa, zameranie: právo

Odborná prax:

2 roky

Jazykové znalosti:

anglický jazyk - aktívna znalosť

Počítačové zručnosti:

MS Windows, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Odborné zručnosti:

VP sk. B

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

Osobnostné predpoklady:

Termín ukončenia prijímania žiadostí:

Podrobnejšie informácie Vám poskytne:

samostatnosť, flexibilnosť, organizačné schopnosti,
komunikačné schopnosti,
schopnosť samostatne
tvoriť dokumenty, odolnosť voči stresu, výkonnosť,
dôslednosť, zmysel pre spoluprácu, bezúhonnosť a
lojalita k firme

11. 08. 2020

JUDr. Marián Halák
vedúci odboru právnych služieb
(kontakt: +421 905 614 821)

Životopis obsahujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a žiadosť s označením čísla výberového konania a názvom pracovnej pozície zasielajte
e-mailom na adresu ludske_zdroje@sepsas.sk.

JUDr. Eva Murínová
výkonný riaditeľ sekcie ĽZ

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26

