
OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY 
Firma NaviGate Sp. z o. o. działająca w branży geoinformatycznej poszukuje do biura w Krakowie osoby 
na stanowisko: 

Specjalista ds. formalno-prawnych 
Poszukujemy prawnika do obsługi formalno-prawnej spółki w zakresie 2/5 etatu (16h) z możliwością rozszerzenia 
w przypadku większej liczby obowiązków. Istnieje możliwość elastycznego dopasowania czasu pracy. 

Miejsce pracy: siedziba spółki, Kraków.  

Zakres zadań:
• bieżąca obsługa prawna spółki;
• udzielanie porad oraz opinii prawnych;
• tworzenie wzorów umów i dokumentów formalnych;
• wsparcie działu handlowego z zakresu Prawa Zamówień Publicznych;
• wsparcie prawne działu kadr oraz działu marketingu;
• rejestracja zmian spółki w KRS;
• monitorowanie zmian w przepisach prawnych. Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych.

Wymagania: 
• wykształcenie wyższe prawnicze;
• samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania oraz terminowości w ich realizacji;
• doskonała organizacja pracy;
• umiejętność pracy w zespole;
• dobra prezencja i wysoka kultura osobista,
• dobra znajomości programu MS Word;
• znajomość platformy Lex;
• dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Mile widziane:
• znajomość Prawa Zamówień Publicznych, prawa pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia
RODO.

Oferujemy:
• zatrudnienie w niepełnym wymiarze etatu - 2/5 (16h) z możliwością rozszerzenia w przypadku większej liczby
obowiązków w przyszłości;
• elastyczne godziny pracy;
• perspektywy rozwoju zawodowego;
• dofinansowanie pakietu sportowego.

mailto:rekrutacja@navigate.pl


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

List motywacyjny oraz CV wraz z podaną nazwą stanowiska którego dotyczy aplikacja prosimy 
kierować na adres: rekrutacja@navigate.pl 

Prosimy o dopisanie klauzuli: 

Działając świadomie i dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  firmę NaviGate Sp. z o.o. 
z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, w celu niezbędnym do realizacji aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.6 
ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NaviGate Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie,  ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków
2) Kontakt z Administratorem Danych osobowych: Navigate sp. z o. o., adres email: rekrutacja@navigate.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie 
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
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