Anunt Angajare Consilier Juridic
IPROCHIM S.A. este in cautarea unui consilier juridic pentru compartimentul Oficiul
Juridic.
Astfel, cautam o persoana cu o atitudine pozitiva, sa fie o persoana organizata și foarte atenta
la detalii, ce cauta sa isi imbunatateasca in permanenta metoda de lucru, sa fie disponibila sa
lucreze in echipa si sa ii ajute pe ceilalti din societate.
Descrierea postului:
➢ reprezinta interesele societatii in fata instantei judecatoresti, organelor Arbitrajului de
stat si a altor organe de justitie, organelor de urmarire penala si notariatele de stat,
precum si in rapoartele cu persoanele jurudice si cu persoanele fizice, pe baza delegatiei
de autoritate data de conducere;
➢ ia masuri de respectare a dispozitiilor legale cu privire la apararea si gospodarirea
proprietatii societatii , a drepturilor si intereselor legitime ale personalului societatii,
analizand cauzele care genereaza savarsirea de infractiuni si litigii ;
➢ ia masuri necesare pentru realizarea creantelor prin obtinerea titlurilor executorii si
sprjinirea executarii acestora;
➢ avizeaza asupra legalitatii proiectelor de contracte economice, contracte de munca si
deciziilor de imputernicire, precum si asupra legalitatii oricaror masuri care sunt de
natura sa angajeze raspunderea patrimoniala a unitatii;
➢ intocmeste sau avizeaza proiectele de hotarari, regulamente, ordine si instructiuni,
precum si orice acte cu caracter normativ care sunt in legatura cu atributiile si activitatea
unitatii si face propuneri pentru modificarea sau retragerea deciziilor ce nu mai sunt in
concordanta cu legea;
➢ avizeaza asupra legalitatii desfacerii contractelor individuale de munca;
➢ apara societatea in litigiile avute cu furnizorii sau beneficiarii produselor;
➢ initiaza sau participa la actiuni de popularizare a legilor si de prevenire a incalcarii
dispozitiilor legale;
➢ tine evidenta legilor si a tuturor actelor normative;
➢ da informatii asupra interpretarii si aplicarii unor acte normative;
➢ prezinta informari periodice asupra situatiei juridice a societatii, evidentiind cauzele
unor disfunctii si propunand masuri imediate de eliminare a deficientelor, conform
termenului legal;
➢ indeplineste orice alta atributie, data prin delegare de autoritate de Directorul General al
societatii, ce are caracter juridic sau legislativ.
➢ va fi persoana desemnata cu privire la atributiile si responsabilitatile protectiei datelor
cu caracter personal (GDPR), la nivelul societatii, conform dispozitiilor legale in
vigoare;
➢ va fi persoana desemnata cu privire la atributiile si responsabilitatile consilierului de
etica si integritate la nivelul societatii;
Conditii:
➢ Vechime in domeniu minim 3 ani
➢ Diploma licenta: Licentiat in Drept
➢ Membru definitiv al Colegiului Consilierilor Juridici
Asteptam CV-urile dumneavoastra pe adresa de email secretariat@iprochim.ro.
Prin transmiterea CV-ului dvs. pentru acest post, va exprimati consimtamantul privind
preluarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre persoanele responsabile
cu procesul de recrutare din cadrul IPROCHIM S.A.
Informațiile din CV-ul dvs. vor fi utilizate numai in scopul recrutarii pentru postul la
care ati aplicat si vor ramane confidentiale. Acestea vor fi stocate pentru o perioada de
maxim 1 an, in eventualitatea in care ar exista, in acest interval, un post disponibil
compatibil cu profilul dvs.

