PREZES S,{DU REIONOWEGO W KOSCTERZYNTE
w dniu 13 stycznia 2017 roku
oglasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sgdziego w S4dzie Rejonowym w Ko6cierzynie
ul. Dworcowa nr 2, 83400 Ko6cierzyna
nr ref , A;LllGUfl7
Kandydaci musz4 spelniat warunki okreSlone w art. 155

g 2 ustawy z

dnia27

lipca2}}l t. Prazoo o ustroju sqd&o

powszechnych

(Dz. U . z 2015 r., poz. 133 ze zr:l..)

.
2.
3.

posiadai obywatelstwo Rzeczypospolitei Polskiei i korzystaC w petni z praw cywihych i obywatelskich;

4.

miei ukoriczone 24 lata;

I

posiada( nieskazitelny charakter;

posiaclai ukoriczone studia ny2sze prawnicze
w Polsce;

w

Polsce

z tytulem magistra lub studia

zagtaniczne uznane

Wvmagane dokumenW i oSwiadczenia:

l.

wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sgdziego zawieraj4cy aktualny adres zamieszkania oraz numer
telefonu;

2.
3.
4.

wlasnorgczniesporz4dzony 2yciorys;

5.

oswiadczenie, o kt6rym mowa w art.155a S 6 ustawy z dnia27 hpca2001r. - Prawo o ustroiu s4d6w powszechnych,
tj. oSwiadczenie kandydata, 2e nie toczy sig przeciwko niemu postgpowanie o przestepstwo Scigane z oskarzenia
publicznego lub przestgpstwo skarbowe,

6.
7.
8.

oSwiadczenie, 2e iest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pelni praw cywilnych i obywatelskich;
oSwiadczenie o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu,

informacjg o przebiegu kariery zawodowej (CV);

oryginal lub urzgdowo poSwiadczony odpis dokumentu potlvierdzaiEcego ukoriczenie studi6w wyzszych na
kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytufu zawodowego magistra albo za6wiadczenie
o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginal lub urzgdowo poSwiadczony odpis dokumentu
potwierdzaj4cego ukoriczenie zagranicznych studi6w \4y2szych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitei
Polskiej na podstawie odrgbnych przepis6w;

aktuaLr4 fotognfie zgodn4 z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowod6w osobistych.
Do zgloszenia kandydat mo2e dol4czyi dokumenty potwierdzajqce dodatkowe kwalifikacje i osi4gnigcia
Kandydat sklada wymagane dokumenty opatrzone oznaczeniern konkursu bezpoSrednio w siedzibie S4du w terminie
do dnia 0Z lutego ZblZ r-oku do: Oddzi;lu Actministracyjno-Finansowego 83-400 Koscierzyna ul. Dworcowa nr 2, tel.

p- esyla je za po6rednictwem operatora pocztowego W przypadku -przestania dokument6w
"tb"
pocztowet
za poSrednictwem operatora pocztowego za datg ich zloLenia twaLa sig datg nadania przesylki w plac6wce

58/68C13"-8
operatora.

przyst4Pienia
etap pierwszy - wstgpna weryfikacja zgloszeri kandydat6w pod k4tem spelnienia wymog6w formalnych
do konkursu;
na stlonie
Kandydaci clopus zczeni do drugiego etapu konkursu zostan4 Powiadomieni poprzez ogloszenie urnieszczone

1,/

BIP S;du Reio;owego w Ko6cieizyiie

oriz tablicy ogloszefi nie p6Zniej niLnaT dni przed terminem rozPoczgcia drugiego

etapu konkursu;

i karnego olaz
etap dlugi - test obejmujqcy 36 pytari z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postgpowania cywilnego
pru.u'pir"rinu nu 1.aen , dr"Ocn L^at6w z zakreiu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;

?

3f elap tuzeci

-

tozmowa kwaffikacyjna.
Oferty zloZone po terminie nie bgd4 rozPoznawane.

Przyskladaniudokument6wnale2ypowola(signanrreferencyjnykonkursuA.lll0-1,/17
Drugi etap konkursu (test) odbgdzie sig w dniu 16 lutego 2077r' o godz' 7D,oo w Sali 4'09 - III pigtro
* Sidri" Relottowym w Ko6cierzynie budynek ul. Zer.Ks'Zmartw}'chwstaric6w Nr 1
nie
informuig, iZ osoby zatrudnione na stanowisku asystenta sgdziego w S4dzie Rejonowym w Koscierzynie
Jednocze6nie

mog4 odbywai aplikacji radcowskiej lub aplikacji adwokackiej'

Osoby, kt6re nie zostan4 zakwalifikowane mog4 odebrai dokumenty
konkursu - po tym terminie dokumenty zostan4 zniszczone

w terminie 7 dni

od dnia ogloszenia wyniku

/)

