Prawnik
Miejsce pracy: Toruń
Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku wykonywać będzie obowiązki w ramach
projektu pn. „Masz prawo wiedzieć!”. Porady prawne skierowane będą do
cudzoziemców i cudzoziemek zamieszkałych na terenie województwa kujawsko –
pomorskiego.
Główne zadania prawnika:
1. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego z zakresu legalizacji
pobytu i procedur administracyjnych
2. Prowadzenie podstawowego poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy,
prawa rodzinnego, prawa cywilnego i karnego etc.
3. Kompleksowa obsługa prawna w przypadku dyskryminacji i mowy nienawiści.
4. Pełnienie dyżurów stacjonarnych w biurze Fundacji Emic w Toruniu
(przynajmniej 2 razy w tygodniu po 6 godzin każdy dyżur)
5. Udzielanie konsultacji e-mailowych i telefonicznych.
6. Rzetelne prowadzanie dokumentacji projektowej (przygotowywanie raportów
miesięcznych i kwartalnych, tworzenie list obecności ze spotkań)
Profil kandydata lub kandydatki:
1. Wykształcenie wyższe prawnicze
2. Wiedza i kompetencje w zakresie prawa polskiego i międzynarodowego
dotyczącego cudzoziemców a także migrantów ekonomicznych i
przymusowych.
3. Doświadczenie w udzielaniu poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.
Co oferujemy:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu,
wynagrodzenie brutto brutto 3000 zł.
2. Elastyczne godziny pracy
3. Pracę od marca 2020 roku do 31.05.2021 roku z możliwością przedłużenia, w
zależności od realizowanych projektów przez Fundację;
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego listu motywacyjnego na
adres: emic@emic.com.pl do 26.02.2020. Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia
prosimy kierować na wskazany wyżej adres e-mail lub pod numerem telefonu: 533
014 283. Osoba kontaktowa: Joanna Gus
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi
kandydatkami, zapraszając je na rozmowę kwalifikacyjną.

kandydatami

i

W aplikacji prosimy umieścić klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z treścią
art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

RODO FUNDACJA EMIC
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z przekazaniem danych osobowych do Fundacji Emic.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Emic, z siedzibą w Toruniu.
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 a i c ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed ich cofnięciem.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez
trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji przez kolejne 5 lat w celu umożliwienia
kontroli przez COPE oraz inne jednostki nadzorujące realizację projektu.
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