DYREKTOR SADU OKR4GOWEGO
97-300 Piotrk6w Trybunalski
ul. Slowackiego 5

Piotrk6w Tryb.,20 I 6-l | -17

tel. (044)649-41-24, fax (044) u7-89-19

Nr KD. 111 -10116

sAD OKREGOWEGOWY W P|OTRKO'W|E TRYB.
ul. Slowackiego 5, 97-300 piotrkow Tryb.

oglasza konkurs o sygnaturze KD.111- 10|16 na staz urzqdniczy w wymiarze pelnego
etatu na wolne stanowisko w I Wydziak-. Cywilnym Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb.
ul. Slowackiego 5

Zakres zadan wykonywanych na powyzszym stanowisl<u okreSla zarzqdzenie
Ministra Sprawiedliwo6ci z dnia 12:" grudnia 2OO'3 roku wl sprawie organizacji
i zakresu dzialania sekretariatow sqdowych oraz innyr:h dzial6w administracji sqdowej
lDz.Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 222 po2n. zmianamil.,
Do konkursu mogE przystqpid osoby posiada.lqce wyksztalcenie Srednie oraz
zdany egzamin maturalny i spetniajqce wymagania okreslone w art. 2 pkt ,1 - 6
usJawy zdnia lSgrudnia 1998 roku o pracownikach seldowiprokuratury /tj. Dz.U.
z 2015 r. poz. 12412 po2n. zm.l a w szczegolnoSci - nierzbgdne:
1) majq pelnq zdolnoSi do czynnoSci prawnych;
2) sa o nieposzlakowanej opinii;
3) nie byly karane za przestgpstwo lubr przestqpstwo skarbowe;
4) przeciwko ktorym nie jest prowadzone postgpowanie o przestqpstwo Scigane

z

oskarzenia publicznego

lub

przestqpstwo skarbowe;

5) posiadajq stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na

okresronym

stanowisku.

-

dodatkowe:

1) umiejqtnoS6 poslugiwania sig sprzqtem komputerovvym; pisaniebezwzrokowe;
2) znlomo66 ogolnych zagadnien z zakresu ustawy z dria 21 lipca 2OO1r. - Prawo
o ustroju sqd6w powszechnych, rozporzqdzenie Ministra SiprawiedliwoSci z dnia

23 grudnia 2015r. Regulamin urzgdowania sqdow po'wszechnyc:h, zarzqdzenie Ministra
Sprawiedliwo6ci z dnia 12 grudnia 11003r. w sprawie organizacji izakresu dzialania
sekretariat6w sqdowych oraz innych dzialow administracji sqdowej, ustawa z dnia
18 grudnia 1988r. o pracownikach sqd6w i prokuratury;
3) odporno6i na stres, doktadnoSc, rzetelno5c, odpowieclzialnoSc, r-rmiejqtno6c pracy
w zespote;

Zachgca sig osoby posiadajEce oneczenie o niepetnosprawnoici, ktore
spelniaiq wymagania okreSlone w ogloszeniu do uclzialu w naborze na powy2sze
stanowisko.
Zakres i sposob przeprowadzenia konkursu oraz kryteria ocen regulujq przepisy:
art. 3b ust. 4 cytowanej wy2ej ustawy o pracownikach rsqd6w i prokuratury oraz
S 7 - 10 rozporzqdzenia Ministra SprawiedliwoSci z dnia 17 stycznia 2OO8 roku
w sprawie szczeg6lowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staz urzedniczv
w sqdzie i prokuraturzeltl.Dz.U. z 201,4r., poz. 4001.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,

2)
3)

4)

CV,

kserokopia Swiadectwa ukohczenria szkoly Sredniej wraz z maturq lub kserokopia
dyplomu ukonczenia studiow,
wlasnorgcznie podpisane oSwiadczenie, ze nie jest prowadzone przeciwko
kandydatowi postqpowanie o przestgpstwo ScilEane z oskarzenia publicznego
lub przestqpstwo skarbowe i z:e nie bylla karanyla za przestgpstwo lub
przestgpstwo skarbowe,

5)

6)

wlasnorgcznie podpisane oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na
przelwarzanie danych osobowych dla celow rekrutacji ::godnie z ustawq z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych;
wlasnorgcznie podpisane oSwiadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalajqcego
na zatrudnienie na stanowisku, kt6rego konkurs dotyczy;

Dokumenty aplikacyjne z zarT-naczeniem sygnatury konkursu nalezy skladac

w Samodzielnej Sekcji Kadr Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb. ul. Slowackiego 5,
pokoj nr 226 w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku osobi6cie lub drogq
pocztowq (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty , zlo2one po ww. terminie nie bqdq rozpatrywane.
Kontakt pod numerem telefonu 44 64 94 128.

Konkurs sklada sig z trzech etapow:

1) etap pierwszy - selekcja wstgpna zgloszeri

kandydatow pod kqtem spelnienia
wymogow formalnych pzystqpienia do konkursu. Nie jest dopuszczalne uzupelnienie
dokumentacji w trakcie tnruania konkursu. Pracownicy Samodzielnej Sekcji Kadr nie
sprawdzajq dokumentow;

2l etap drugi -

praktyczny sprawdzian umiejqtno6ci (zadanie pisemne przy jednostkach
jest pod nadzorem czlonkow komisji

komputerowych), ktory przeprowadzany
konkursowej;

3)

etap trzeci

-

rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powolana przez Dyrektora Sqdu.

Listy kandydatow dopuszczonych do kolejnych etap6w publikowane bgdq na
stronie internetowej Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb. w zakladce: Sqd, oferty pracy najpozniej na 7 dni przed terminem ll i lll r:tapu konkursu.
lmiq i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na ktore przeprowadzany byl
konkurs zostanie umieszczone na stronie internetowej Sqdu Okrqgowego w Piotrkowie Tryb.
w zakladce: Sqd, ofefty pracy.

p.o. Dyrektola Sqd
w Piotrkowie

krEgowego

nalskim

