DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO
41-500 CHORZÓW, ul. dr Józefa Rostka 2, tel. (32) 34 99 417
e-mail: dyrektor@chorzow.sr.gov.pl
O. Kdr. 1110-4/14

Chorzów, dnia 12.08.2014 roku

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO
w Chorzowie
działając zgodnie z art. 3b ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U z 2011, Nr 109, poz. 639 ze zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i
sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U z 2014, poz. 400)
ogłasza nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w drodze konkursu.
liczba wolnych stanowisk – 1 etat (8/8)
Termin składania zgłoszeń kandydatów: 25.08.2014
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Stażysta uczestniczy w stażu urzędniczym polegającym na zapoznaniu się ze strukturą sądu, funkcjonowaniem
podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych, jak również trybem
załatwienia spraw, które będą należały do zakresu obowiązków stażysty. Staż obejmuje zajęcia teoretyczne i
praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.
Zakres obowiązków polega w szczególności na :
- protokołowaniu na wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach,
- rozpisywaniu spraw: sporządzaniu oraz wysyłaniu wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych,
świadków tłumaczy,
- zakładaniu, szyciu, numerowaniu oraz bieżącym uzupełnieniu akt sprawy,
- wysyłaniu orzeczeń, pism do stron i innych instytucji,
- wprowadzaniu danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych,
- wykonywaniu innych czynności przewidzianych w przepisach szczególnych.
Wymagania niezbędne :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

wykształcenie średnie potwierdzone zdanym egzaminem maturalnym
znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,
umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy Microsoft Office oraz
dodatkowym atutem będzie znajomość programu SAWA)
umiejętność szybkiego i poprawnego pisania na komputerze
pełna zdolność do czynności prawnych
nieposzlakowana opinia
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe :
1. podstawowa znajomość przepisów prawnych dotyczących organizacji i zakresu działania sądownictwa
(Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia MS
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej),
2. doświadczenie w pracy biurowej a w szczególności pracy w sądownictwie
3. umiejętność organizacji pracy własnej
4. wysoki poziom kultury osobistej, komunikatywność
5. kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres
6. umiejętność pracy w zespole, umiejętność samodzielnej pracy
7. systematyczność, dokładność
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Wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•
•
•
•

podanie o przyjęcie do pracy ze wskazaniem sygnatury konkursu
motywacyjny)
CV
kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
kserokopie świadectw pracy jeżeli kandydat poprzednio pracował
oświadczenia kandydata o:

O. Kdr. 1110-4/14 (list

posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Wykaz dodatkowych dokumentów:
1.
2.

kopie świadectw pracy potwierdzających zdobyte dotychczas doświadczenia zawodowe oraz inne
dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
referencje z obytych stażu lub poprzednich miejsc pracy.

Termin i miejsce składania aplikacji
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.08.2014 roku
pod adresem
Sąd Rejonowy w Chorzowie ul. dr Józefa Rostka 2, 41-500 Chorzów
Oddział Kadr – pokój 321 (tel. 323499484) – z oznaczeniem konkursu O. Kdr 1110-4/14. Oferty przesłane
po terminie i oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (za datę złożenia uważa się datę stempla
pocztowego).
Konkurs składa się z trzech etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych
przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu wiedzy i umiejętności (test i sprawdzian praktyczny),
3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wraz z informacją o terminie i miejscu przeprowadzenia
kolejnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie (III piętro
obok Oddziału Kadr) oraz na stronie internetowej sądu – www.chorzow.sr.gov.pl

w oryginale
Dyrektor
Sądu Rejonowego w Chorzowie
mgr Zbigniew Szafert
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