DYREKTOR SADU OKR4GOWEGO
97-300 piotrkow Trybunaiski
ul. Slowackiego 5

Piotrk6w Tryb.,2078-08-03

tel. (044)649-41-24, fax (044) 647_89_19

Nr KD. 111 -Bt1B

sAD OKREGOWEGOWY w ptoTRKOWtE TRYB
ul. Slowackiego 5, g7-3OO piotrkow Trvb.

w wymiarze pelnego

i.urzqdniczy
Remont5w

Sqdu Okrqgo*"g-o

m zatrudnieniem na stanowisko

nych;

estQpstwo skarbowe;
ostgpowanie o przestgpstwo Scigane
two skarbowe;
a zatrudnienie na okreSlonvm

wymagania preferowane zwiqzane z danym stanowiskiem pracy:
w realizaqi postgpowan o udzielenre zamowienia
publicznego zgodnie z ustawq Prawo zamowi'en publicznych
jak rowniez postqpowari do

1) minimum roczne doswiadczenie
kwoty 30 000 euro;

zamowien publicznych, ukofczone kursy
;

rublicznych wraz
budowraneso, osornych zagadnien

,

::[r"3.]0"1?l*

z

aktami wykonawczymi,
prawa

,flH;"n" l;:X;

powszechnych;
4) odporno56 na stres, rzetelnosc, odpowiedzialno56, umiejqtnosc pracy
wysoki poziom kultury osobistej;

w

zespole,

. W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskaznik zatrudnienia
osob niepelnosprawnych w sqdzie,-w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacjizawodowe,
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprr*ny.'h
f"rt ni=.ry ni2 6%.

ie o

niepelnos
udzialu w naborz
dokumentow

nkursu oraz kryteria ocen regulujq przepisy:
pracownikach sqdow i prokuratury orazedliwo6ci z dnia 17 stycznia 2OOg roku

o

pr:
,I

rowadzania konkursu na

.400zpo2n.zm.l.

staz

urzedniczv

1)
2)
3)

4)
5)

Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
cv,

kwestionariusz osobowy

n:j|T::'ft,!|[:t"ttuw

potwierdzajqcvch posiadane wyksztarcenie
oraz odbyte

jest prowadzone przeciwko
li"',%'i180.,ilu1,,..,?Zi:,rf^"!{=7in[f.h=J::;
oswiadczenie,

6)

ze nie

o6*i"dczenie kandydata

o wyrazeniu zgody na
zania Aan'ar.
przetwarzanie
^^^,
danych osobowych
dra cer6w rekrutacji
7) wlasnorgcznie podplsane oswiadczenie o po.iro"niu stanu zdrowia pozwatajqcego
na zatrudnienie na stanowisku, ktorego konkurs
dotyczy;
wzory oswiadczer'r i kwestionariusz osoby dla osoby
ubiegajqcej siQ o zatrudnienie
dostgpne w zalqczeniu.
Dokumenty aplikacyjne z z.aznaczeniem sygnatury
konkursu natezy skladac
rcaor Sqou okrqgowego
Fbtrkowie
Tryb. ul. slowackiego 5,
pokoj
226
terminie do dnii- 1+ "sierpnii
r.o[,
oroois"i" lub drogq
pocztowq (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty, zlo2one po ww terminiJnie bgdq rozpatrywane.
Kontakt pod numerem telefonu 44 64 94 12g.'

w samodzielnej sekcji

nr

*

w

zoft

Konkurs sklada sig z tzech etapow:

1l etap pierwszy -

selekcja wstgpna zg{oszen kandydatow pod kqtem
spelnienia
wymog6w formalnych pzystqpienia do konkursu.
Nie jest dopus zczalne uzupelnienie
dokumentacji w trakcie tnvania konkursu. Pracownicy
samodzielnej sekcji Kadr nie
sprawdzajq dokumentow;

2l etap drugi -

praktyczny sprawdzian umiejqtnosci

-

egzamin prsemny, ktory

przeprowadzany jest pod nadzorem czronk6w
komisji konkursoriej;

3) etap trzeci -

rozmowa kwalifikacyjna

_

egzamin ustny.

Konkurs przeprowadzi komisja powolana przezDyrektora
Sadu.

etapow publikowane beda na
w zakladce: Sqd, oferly praiy w zakradce: sqd, oferty

pracy.

na stanowisko, na kt6re przeprowadzany byl
etowej sqdu okrggowego w Piotrkowie iryo.

nsh'a-Krawczyh,

