
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SPECJALISTA DS. PRAWNYCH / PRAWNIK IN HOUSE 

Miejsce pracy: Kraków 

Opis stanowiska 

✓ Bieżąca obsługa prawna Spółki, w tym: 
o sporządzanie i opiniowanie umów w języku 

polskim i w języku angielskim; 

o monitorowanie oraz wsparcie od strony 

formalnoprawnej wykonania podpisanych 

przez Spółkę umów w zakresie postępowań 

gwarancyjnych, reklamacyjnych i innych; 

o opiniowanie pod względem formalnoprawnym 

rozstrzygnięć, pism, regulaminów i innych 

aktów wewnętrznych Spółki. 

✓ Sporządzanie opinii i informacji prawnych w 

zakresie działalności Spółki. 

✓ Monitorowanie zmian legislacyjnych i w 

orzecznictwie dotyczących działalności Spółki. 

✓ Zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego 

w ramach dedykowanych projektów. 

✓ Współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki 

we wszystkich sprawach dotyczących działalności 

Spółki wymagających wsparcia prawnego. 

Wymagania 

✓ Wykształcenie wyższe prawnicze.  

✓ Co najmniej 2,5-letnie doświadczenie w obsłudze 

podmiotów gospodarczych. 

✓ Biegła znajomość prawa cywilnego, gospodarczego 

oraz prawa pracy. 

✓ Znajomość języka angielskiego lub języka 

niemieckiego (w tym terminologii prawniczej).  

✓ Wysokie zdolności interpersonalne i kultura 

osobista. 

✓ Umiejętność pracy w zespole. 

✓ Zaangażowanie, dokładność i terminowość w 

wykonywaniu obowiązków. 

 

 

 

 

Oferujemy  

✓ Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy. 

✓ Perspektywę rozwoju poprzez aktywny udział w 

ciekawych projektach.  

 

 

✓ Pracę w młodym, prężnie działającym i 

profesjonalnym zespole. 

✓ Szansę na podwyższanie kwalifikacji zawodowych  

✓ Atrakcyjny pakiet benefitów  (m.in. prywatna 

opieka medyczna, świadczenia z funduszu 

socjalnego). 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji, za pomocą przycisku APLIKUJ. 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się  tylko z wybranymi Kandydatami. 

Aplikacje powinny zawierać CV ze zdjęciem i list motywacyjny. Więcej informacji o działalności firmy na stronie: www.kzn.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

Kandydatami. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Niniejszym, mając na uwadze przepisy Ustawy 

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kolejowe Zakłady 

Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Półłanki 25; 30 – 740 Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów postępowań rekrutacyjnych, jak również w 

okresie następnych 2 lat na potrzeby rekrutacji pracowników i procesów rekrutacyjnych odbywających się w Kolejowych Zakładach  Nawierzchniowych „Bieżanów” Sp. z o.o. Powyższa zgoda 

obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji. 

www.kzn.pl 

Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów”, spółka-matka Grupy KZN Bieżanów jeden z liderów segmentu 

infrastruktury szynowej w Polsce i Europie. Producent innowacyjnych rozwiązań dla nawierzchni szynowych – kolej, 

tramwaj, metro; które dostarcza wraz z kompleksowymi usługami logistycznymi, budowlanymi i serwisowymi. 

APLIKUJ 
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