ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БАН
(ИИКТ-БАН)
Търси да назначи:
ЮРИСТ
В изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови
постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент
Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките,
търси да назначи юрист на срочен трудов договор за период до 31.12.2023 г. със заетост от 4 часа
на ден.
Функции (отговорности и задължения):
- Участва като член на основния екип за управление на проекта от страна на бенефициента.
- Консултира, разработва и съгласува документи и становища във връзка с изпълнението на
проекта, съобразно изискванията на проекта и управляващия орган на ОП НОИР в съответствие с
относимата нормативна уредба.
- Да дава редовно и навременно необходимите устни или писмени консултации, свързани с
дейността на проекта.
- участва в разработването на документация за обществени поръчки по реда на ЗОП.
- участва в планирането провеждането и приключването на обществени поръчки за целите на
проекта.
- Участва с експертно мнение в работни срещи по изпълнението на проекта.
- Следи за законосъобразното изпълнение на проекта.
Изисквания:
- Образование: висше, образователно-квалификационна степен магистър „Право” с придобита
правоспособност
- Квалификация: юрист
- Професионален опит: минимум 5 г. трудов стаж по специалността
- Участие като консултант или член на екип в най-малко 1 (един) успешно завършен проект
финансиран по оперативна програма.
- Компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel. Работа с програмни продукти, свързани с
правно-информационни системи.
- Опит в академична организация ще се счита за предимство.
Начин на кандидатстване:
- Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното
образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати,
трудови книжки)
- Гореописаните документи да бъдат подадени в деловодството на ИИКТ-БАН с адрес: ул. Акад. Г.
Бончев, блок 25A 1113 – София
- Срок за приемане на документите – 17.10.2018 г.
Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

