
 
 

WWF jest jedną z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego. 
Działając od ponad 55 lat w ponad 150 krajach, WWF przyczynił się do ochrony wielu ginących gatunków zwierząt 
oraz cennych przyrodniczo miejsc na świecie. W Polsce od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony rzek, lasów 
oraz zagrożonych gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, a także żyjących w Morzu Bałtyckim fok i morświnów 
oraz polityki klimatyczno-energetycznej. 
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko: 

 

RADCA PRAWNY 

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie: 
Bieżące doradztwo i obsługa prawna Fundacji, ścisła współpraca z Zarządem oraz kadrą kierowniczą Fundacji,  
Obsługa Rady Fundacji w kwestiach formalnych, zgodnie ze Statutem Fundacji, 
Przygotowywanie analiz prawnych i bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawa dotyczących działalności 
Fundacji, 
Opracowywanie i opiniowanie projektów decyzji, zarządzeń, pism, regulaminów i innych aktów powstających w 
Fundacji, 
Przygotowywanie i weryfikacja umów pod względem formalnym oraz identyfikacja ryzyka dla Fundacji, 
Reprezentowanie Fundacji przed sądami i urzędami,  
Zapewnienie bezpieczeństwa prawnego FundacjiI poprzez monitorowanie zmian w przepisach,  
Bieżąca analiza działań fundacji w zakresie zgodności z przepisami, 
Opracowanie i stałe ulepszanie procesów podejmowania decyzji, 
Współpraca z wyspecjalizowanymi kancelariami zewnętrznymi. 

 

Oczekiwania wobec idealnego kandydata: 
Wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia radcy prawnego – warunek konieczny 
3-letnie doświadczenie na podobnym samodzielnym stanowisku 
Praktyczna wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej, ochrony danych 
osobowych oraz funkcjonowania organizacji w trzecim sektorze 
Płynna znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie)  oraz zaawansowana znajomość pakietu 
MS Office i Google 
Bardzo dobra znajomość procesów i funkcjonowania głównych instytucji ustawodawczych UE 
Umiejętność pracy w zespole oraz zdolności negocjacyjne 
Proaktywność, inicjatywna i elastyczność w działaniu 
Silna orientacja na rezultaty, zaangażowanie oraz samodzielność w działaniu 
Czynne prawo jazdy kat. B 

 

Oferujemy:  
Pracę w młodym, dynamicznym zespole będącym częścią międzynarodowej organizacji 
Współudział w rozwoju działalności WWF w Polsce 
Możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy w ramach realizowanych projektów   

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku 

 
 

Osoby  zainteresowane  prosimy o przesłanie aplikacji korzystając z przycisku APLIKUJ. 
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=089a782943bc429ba8a5ce599b976a1e

