
ORLEN Południe S.A. to jedna z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN. 

 

Działalność biznesowa ORLEN Południe S.A. koncentruje się na głównych segmentach produktowych zw. z produkcją i sprzedażą biopaliw              

i biokomponentów, parafin oraz rozpuszczalników. Konsekwentnie rozwijane technologie, nacisk na rozwój know-how i szereg działań 

optymalizacyjnych stanowią podstawę do rozwoju Spółki ORLEN Południe w kierunku biorafinerii. Uzupełnieniem oferty są produkty uzyskiwane 

podczas przerobu ropy naftowej i regeneracji olejów. ORLEN Południe S.A. to także zlokalizowany w Trzebini nowoczesny terminal paliw dzięki 

któremu Spółka jest głównym operatorem logistycznym GK ORLEN w południowej Polsce. 

ORLEN Południe S.A. poszukuje Kandydatów  

do pracy na stanowisku  

 
Prawnik 

Miejsce pracy: Trzebinia 
Ważne do: 06-06-2017  

 

Cel stanowiska: 

• Wsparcie prawne dla poszczególnych działów Spółki 

 

Główne zadania: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i informacji o obowiązujących regulacjach 
prawnych 

• opiniowanie i przygotowywanie projektów umów i dokumentów wewnętrznych spółki 

• uczestniczenie w negocjacjach kontraktów zawieranych przez spółkę 

• reprezentowanie spółki przed organami sądowymi, organami administracji rządowej i samorządowej 

• analiza ryzyk prawnych spółki we współpracy z kierownictwem spółki, w tym m.in. z osobą zarządzającą 
działem prawnym 

• nadzór nad obiegiem dokumentów prawnych 
 
Od Kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego prawniczego (posiadany tytuł radcy prawnego lub adwokata) 

• co najmniej trzyletniego doświadczenia na stanowisku prawnika wewnętrznego lub w kancelarii prawnej  

• dostępności w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu całego miesiąca 

• doświadczenia w samodzielnym opracowaniu i negocjowaniu umów i wzorców umownych w prawie 
gospodarczym 

• doświadczenia w zakresie weryfikacji i opiniowania aktów wewnętrznych spółki 

• bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (w tym języka prawniczego) 

• wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych i zdolności analitycznego myślenia 

• wysokich umiejętności interpersonalnych 

• terminowości i dokładności w wykonywaniu zadań 

• prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy: 

• pracę w profesjonalnym zespole 

• możliwość pracy i rozwoju zawodowego w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN 

• zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej o współpracy 

 
Termin i miejsce składania aplikacji: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres: 

rekrutacja.poludnie@orlen.pl  do 06.06.2017. 

Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. 

 
 
 
 
 

Prosimy o dołączenie do aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z 

późn. zm.)”.  

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe kandydatów do pracy w ORLEN  Południe S.A.  

z siedzibą w Trzebini 32-540  ul. Fabryczna 22, uzyskane w procesie rekrutacji lub przesłane poza tym procesem, będą przetwarzane wyłącznie w celu 

rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. ORLEN Południe S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 


