SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA ODDZIAŁ W WARSZAWIE DELEGATURA GENERALNA
ZATRUDNIA MŁODSZY PRAWNIK NA UMOWA NA CZAS OKREŚLONY OD 15 DO 18 MIESIĘCY.
Data : 25/05/2017
Numer Referencyjny : 543898-19670456
Rodzaj umowy : Umowa na czas określony
Lokalizacja : Warszawa 02-677, PL
Czas trwania zamówienia : Od 15 do 18 miesięcy
Poziom wykształcenia : Dyplom magistra
Doświadczenie zawodowe : 2-3 lata
Opis Firmy :
Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjne materiały i rozwiązania mające ważny
wpływ na jakość życia każdego człowieka, m.in. materiały budowlane i przemysłowe oraz szyby do
samochodów i pojazdów transportowych. Jesteśmy obecni w 67 krajach i zatrudniamy 170 000 osób. W
Polsce posiadamy 25 zakładów i zatrudniamy blisko 7000 osób.
Opis Pracy :
Czym będziesz się zajmował/a?
Obsługą prawną klienta wewnętrznego (spółek Grupy Saint-Gobain)
Przygotowywaniem i dbaniem o dokumentację korporacyjną spółek Grupy w
Polsce Dbaniem o poprawność i aktualność wszelkich danych rejestrowych spółek
Grupy w Polsce Wsparciem w obsłudze międzynarodowych programów ubezpieczeniowych w Polsce
Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy:
Umowę na zastępstwo (szacowany okres zastępstwa to ok. 1,5 roku)
Szacunek i opartą o nasze wartości i zorientowaną na ludzi kulturę organizacyjną
Narzędzia niezbędne do wykonywania Twojej pracy, m.in. laptop, telefon
Grupowe ubezpieczenie na życie
Prywatną opiekę medyczną
Zniżki pracownicze i dofinansowania (m.in. do posiłków i aktywności sportowych)
Możliwość udziału w Programie Akcjonariatu Grupy Saint-Gobain
Możliwość rozwijania pasji sportowych w licznych sekcjach sportowych Saint-Gobain
Możliwość pomagania innym w ramach Fundacja Saint-Gobain Initiatives.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółki z Grupy Saint-Gobain w Polsce, jak również przez firmy
rekrutacyjne zatrudnione przez Saint-Gobain na potrzeby realizacji obecnego jak i przyszłych procesów
rekrutacyjnych, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 1087, z późn. zm.) Przyjmuję także do wiadomości, iż osobie
wyrażającej zgodę na przetwarzanie jej własnych danych osobowych przysługuje prawo kontroli
przetwarzania tych danych, w tym także prawo do ich poprawiania.

Pozadany profil :
Poszukujemy kandydatów, którzy posiadają:
* Wykształcenie wyższe prawnicze
* Mile widziane doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw zdobyte w spółce i/lub kancelarii
* Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego
* Bardzo dobrą znajomość MS Office
* Dobrze rozwinięte umiejętności analityczne
* Wysokie umiejętności organizacji pracy, terminowość oraz dokładność.

ABY ZAAPLIKOWAĆ: https://apply.multiposting.fr/jobs/6310/19670456

