PREZES

S4DU REIONOWEGO W KOSCIERZYNIE
w dniu 28 listopada 2019 roku

oglasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sgdziego w Sqdzie Reionowym w Kodcierzynie

Kandydaci musz4 spelniai warunli

"t "*':":#.'i:'offiSi5cierzYna
z dnia 21 lipca 2001 r. Prawo o ustroju s4d6to
okreslon" *-*. *-, u *

pouszechnych (t. j. Dz. U. z

52)'.

20^19

r., poz.

L
2.
3.

posiadaC obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystad w pehri z praw rywilnych i obywatelskich;

4.

miea ukoriczone 24 lata;

posiadainieskazitelnycharakter;
posiadaC ukoriczone studia wyZsze prawnicze w Polsce z tytulem magisha lub studia zagraniczne uznane
w Polsce;

Wymagane dokumentv i oSwiadczenia:

1.

2.
3.

numer
wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sgdziego zawienj4cy aktualny adres zamieszkania oraz
telefonui
wlasnorgcznie sporzqd,zony zyciorys i informacig o przebiegu kariery zawodowej;
wyzszych na
oryginal lub urzgdowo poswiadczony odpis dokumentu potwierdzaj4cego ukoriczenie studi6w
zaSwiadczenie
albo
magistra
zawodowego.
tytufu
kieinku prawo w Rzeczypospolitej' lotstig i uzyskanie

ozdanymegzaminie.agiste.skim,albo-oryginalluburzgdowopoSwiadczonyodpisdokumenfu
-studi6w wyzszych na kierunku
Pra$ro uznanych
potwierdzal4Jego ukorlczJnie zagranicznych
w Rzeczypospolitei Polskiej na podstawie odrgbnych przepis6w;

4.oSwiadczenie,oktorymmowawart.l55as5ustawyzdnia2Tlipca200lr.-Prawooustrojus4d6w
powszechnych,q.oswiadczeniekandydata,i|f. nietoczysigprzeciwkoniemupostgpowanieoplzestgpstwo
scigane z oskar2enia publicznego lub przestgpstwo skarbowe,

i obywatelskich;
oswiadczenie, ze iest ob)'watelem Rzeczpospolitei Polskiej i korzysta z pehri praw cywilnych
osobistych'
aktualnq fotografie zgodn4 z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowod6w
i osiqgnigcia'
Do zgloszenia kandydat mo2e doi4czyc dokumenty potwieldzaj4ce dodatkowe kwalifikacje
W ZALACZENIU) oPatrzone
Kandydat sklada wymagane dokurnenty (wzoRY DOKUMENToW APLIKACYJNYCH
2019 roku do: samodzielnei sekcji
oznaczeniem konlursu bezposrednio wsiedzibie s4du w terminie do dnia 30 sudnia
w KoScierzynie, ul. Dworcowa 2,89400 Ko6cierzyna, tel /0-58/680 13'18 albo

5.
6.

Administracyjnej- S4du Reiono\ /ego
"operatora po.rto-"go. W przypadku przeslania dokument6w za posrednictwem
przesyla ie'za poSr"anic't-em
pocztowei operatora'
ip"ruio.u io.tto*ego za datg ich zlo2enia uwi2a sig date nadania Przesylki w plac6wce

uetappie|wszy-wstgpnaweryfikacjazg|oszerTkandydat6wpodkqtemspetnieniawymog6wformalnych
przyst4pienia do konkursu;
ogloszenie umieszczone na stronie
Kandydaci dopus zczeni d.o drugiego etapu konkursu zostan4 powiadomieni Poptzez
Z
dni przed terminem rozpoczqcia
nu
iA
BIp S4du Rejonowego w f<oScleriynie oraz tablicy ogloszerl nie p6Zniei
drugiego etapu konkursu;
i karnego oraz postgPow.ania cywilnego i kamego
? etap drugi - test obeimuJ4cy 36 pytan z zakresu prawa cy.wilnego
piawa kamego, wybrany przez kandydata;
oraz praca pisemna na ieden z dw6ci temat6w z zakr"".t p.u-u .yniilrr"go i
3/ etap trzeci

- rozmowa kwalifikaryjna
Oferty zlo2one po terminie nie bfdE rozpoznawane'

konlursu A'111G4[9
Przy skladaniu dokument6w nale2y Powolad sie na nr referencfny
godz 10:00 w Sali 4.09lII pigtro/
Drugi etap konkursu (test) odbgdzie sie w dniu 20..01.2020r. roku o
1
w s{dzi; Reionowyrn w i(o6cierryn ie, ul' Zgr ' Ks' Zmartwychwstaic6w
Koscierzynie nie
na stanowisku.asystenta sgdziego w S4dzie Rejonowym w
fednoczeSnie informuig, i2 osoby zatrudnione
mog4 odbywaC aplikacji radcowskiei lub aplikacji adwokackiej

w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wyniku
osoby, kt6re nie zostan4 zakwalifikowane mog4 odebrad dokumenty
konkursu - po tym terminie dokumenty zostan4 zruszczone'
u Rejonorvego
at7'Jtlta

SSB tru.'a

