
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

W chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Główny Specjalista/Główny Specjalista – Stanowisko Samodzielne 
 

(umowa na czas określony) 
 

(Biuro Grup i Innowacji, Dział Grup i Organizacji) 

Miejsce pracy: Warszawa  
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Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:  

• opracowywanie projektów decyzji administracyjnych; 

• współuczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych; 

• sporządzanie stanowisk i analiz prawnych na rzecz jednostki organizacyjnej. 

 

 

Wymagania konieczne: 

• wykształcenie wyższe prawnicze poparte 3 letnim stażem 
pracy; 

• znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego; 

• znajomość obsługi pakietu MS Office; 

• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
(komunikatywność, praca zespołowa); 

• umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja 
celów); 

• umiejętność pozyskiwania informacji, uczenia się. 

Wymagania pożądane: 

• ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka; 

• doświadczenie zawodowe w tworzeniu projektów 
decyzji administracyjnych oraz analiz prawnych; 

• znajomość języka angielskiego na poziomie B1 
lub wyższym; 

• umiejętność pracy pod presją czasu. 

 

Wymagane dokumenty: 

• cv i list motywacyjny; 

• własnoręcznie podpisany formularz 
aplikacyjny dostępny na stronie internetowej 
ARR lub w siedzibie Agencji. 

 

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku Agencja Rynku Rolnego pragnie zaoferować stabilne warunki zatrudnienia  
w dużej instytucji o zasięgu ogólnopolskim, a także możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 

 

Aby aplikować na powyższe stanowisko prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów  w zamkniętych podpisanych kopertach  
z dopisanym nr referencyjnym ogłoszenia na adres: 

 

Agencja Rynku Rolnego 
ul. Karolkowa 30 
01-207 Warszawa 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 

 

19.01.2017 r. 
(decyduje data wpływu do Agencji) 

Agencja Rynku Rolnego zachęca do składania swoich aplikacji także osoby niepełnosprawne. 
 

 Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wszystkim pozostałym aplikantom dziękujemy za zainteresowanie 
możliwością podjęcia pracy w ARR i zachęcamy do przysyłania swoich aplikacji w kolejnych procesach rekrutacji. 

 Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji, a także formularz rekrutacyjny dostępne są w serwisie internetowym ARR pod adresem 
www.arr.gov.pl oraz w placówkach ARR. 

 

 

Agencja Rynku Rolnego jest akredytowaną agencją płatniczą Unii Europejskiej. Swoją działalnością obejmuje ponad 20 grup towarowych, realizując  
w ich obrębie około 50 mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej przyczyniając się tym samym do stabilizacji europejskiego rynku produktów rolno-

spożywczych. W skład Agencji wchodzi Centrala mieszcząca się w Warszawie oraz 16 oddziałów terenowych działających na obszarze całego kraju. 
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Posiadamy certyfikaty 

jakości ISO 9001:2009 i SPZK 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska

