Nettle S.A. to operator dystrybucji bezpośredniej leków (DTP – Direct To Pharmacy). Na rynku ochrony zdrowia działamy od 2006
roku. Obecnie rekrutujemy na stanowisko:

RADCA PRAWNY / PRAWNIK
miejsce pracy: Wrocław
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonywanie czynności w zakresie obsługi prawnej i doradztwa
w strukturze Działu Prawnego Nettle S.A.
Wymagania wobec Kandydatów:
•
•
•

•
•
•
•

wykształcenie wyższe: kierunek prawo,
praktyczna znajomość prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, prawa handlowego i
gospodarczego,
preferowane osoby posiadające:
✓
uprawnienia zawodowe radcy prawnego,
✓
doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów na rynku produktów i usług finansowych, ochrony
zdrowia, branży farmaceutycznej,
✓
znajomość prawa farmaceutycznego, prawa zamówień publicznych,
umiejętność współpracy w zespole,
umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu,
komunikatywność, samodzielność, sumienność,
dokładność w wykonywaniu obowiązków.

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•

doradztwo prawne w zakresie działalności spółki oraz spółek z grupy kapitałowej,
opracowywanie i opiniowanie projektów umów, aneksów, porozumień, procedur i przepisów wewnętrznych
spółki w zakresie prowadzonej działalności,
udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych,
obsługa korporacyjna organów spółki i spółek z grupy kapitałowej,
zastępstwo procesowe.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego. W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z
dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.)". Informujemy iż oferty bez w/w oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Wysłanie CV i listu oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji,
prowadzonych przez Ortie Capital Investment S.A. zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr.
101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie
usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Jeżeli nie wyrażasz takiej
zgody, prosimy, abyś nie aplikował na to stanowisko. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

