PREZES

SĄDU

REJONOWEGO

41-500 Chorzów, ul. dr Józefa Rostka 2
ogłasza w dniu 30 marca 2012 roku
konkurs na stanowisko - asystenta sędziego
liczba wolnych stanowisk – 3 etaty
I.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu :
7 maja 2012 roku, godzina 9:00
Sąd Rejonowy w Chorzowie
ul. dr Józefa Rostka 2
sala konferencyjna Nr 20
Nr konkursu - O. Kdr. 1110-3/12

Wymagania jakie powinien spełniać kandydat ubiegający się o pracę:
• jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne
uznane w Polsce,
• ukończył 24 lata,
• ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i
Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki, lub
radcowski.
II.

Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji
ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim,
prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim,
5. oświadczenie o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)
tj. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
6. 3 aktualne fotografie zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych.

Wymagania dodatkowe :
1.
do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające
dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia,
2.
mile widziane referencje z odbytych staży lub poprzednich miejsc
zatrudnienia.

III.

Termin i miejsce składania ofert pracy
Sąd Rejonowy w Chorzowie – Oddział Kadr
41-500 Chorzów ul. dr Józefa Rostka 2
- do nr O. Kdr 1110-3/12
w terminie do dnia 17 maja 2012 roku

IV.

Inne informacje:

• Kandydat składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibie sądu albo nadaje je
drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania
dokumentów drogą pocztową za datą ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
• Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne wraz z informacją o
terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia konkursu zostanie umieszczona na
tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Chorzowie (II piętro obok Oddziału Kadr p.223)
oraz na stronie internetowej sądu
www.chorzow.sr.gov.pl
nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konkursu.
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

w oryginale
Prezes Sądu Rejonowego
SSR Anna Bogaczyk-Żyłka

