Nabór na Aplikację Legislacyjną edycja 2015/2016 - przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do 7 maja
2015 r.

APLIKACJA LEGISLACJA edycja 2015/2016
1. Rządowe Centrum Legislacji ogłasza nabór na kolejną edycję aplikacji legislacyjnej, która rozpocznie się we wrześniu
2015r.
2. Kandydata na aplikację kieruje dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.
3. O przyjęcie na aplikację legislacyjną mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki:
a. mają wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze,
b. są członkami korpusu służby cywilnej, pracownikami urzędów państwowych, żołnierzami zawodowymi lub
funkcjonariuszami służb,
c. mają co najmniej 2-letni staż pracy związanej z legislacją.
4. Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o przyjęcie na aplikację:
a. podanie o przyjęcie na aplikację, podpisane przez kierownika urzędu; w podaniu powinno być ponadto zamieszczone
oświadczenie, że kandydat posiada co najmniej 2-letni staż pracy związanej z legislacją, potwierdzone podpisem
kierownika urzędu,
b. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich studiów prawniczych,
c. curriculum vitae (nie więcej niż 3 strony), w ramach którego należy uwzględnić poniższe informacje:
wykształcenia (ukończone studia wyższe i studia podyplomowe)
doświadczenia zawodowego (miejsce pracy, komórka organizacyjna, stanowisko, także krótki opis zakresu zadań)
ukończone szkolenia, kursy itp.
dane kontaktowe (telefon, e-mail)
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Limit przyjęć na aplikację wynosi 35 osób.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 maja 2015r.
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na dni 11 i 13 maja 2015 r.
Opłata za uczestnictwo w aplikacji jest równoważna czternastoktrotności minimalnego wynagrodzenia,
przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dopuszcza się płatność w dwóch częściach.
5. Pytania dotyczące naboru na aplikację proszę kierować do p. Anety Szulakowskiej (aszulakowska@rcl.gov.pl; tel. 694
6389)
6. Zgłoszenia należy kierować na adres:
Rządowe Centrum Legislacji
00-582 Warszawa
Al. J. Ch. Szucha 2/4
„Aplikacja legislacyjna”
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