Sąd Okręgowy w Koninie
poszukuje osób zainteresowanych zatrudnieniem w ramach umowy o pracę
na zastępstwo nieobecnego asystenta sędziego
I.
1.

Poszukujemy osób, które są:
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2. nieskazitelnego charakteru,
a także
3. ukończyły wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne
uznane w Polsce,
4. ukończyły 24 lata.
II. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. wniosek o zatrudnienie,
2. życiorys,
3. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych,
4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r., poz. 23),
5. oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni
praw cywilnych i obywatelskich.
Do zgłoszenia kandydat może również dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia.
III.

Zakres
obowiązków
asystenta
sędziego
określa
rozporządzenie
Ministra
Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów
(Dz. U. z 2012r., poz. 1270).

IV. Dokumenty można składać w terminie do 20 listopada 2018r. bezpośrednio w siedzibie
sądu (w Oddziale Administracyjnym pok. 121, 120) albo przesłać na adres: Sąd
Okręgowy w Koninie, ul. Energetyka 5, 62-510 Konin.
V.

Z wybranymi kandydatami będziemy kontaktować się telefonicznie.

VI. Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy z siedzibą w Koninie,
ul. Energetyka 5, 62-510 Konin. Dane zbierane są w celu rekrutacji. Przystąpienie do
rekrutacji jest dobrowolne. Obowiązek podania danych osobowych, o których mowa
w punkcie II ogłoszenia wynika z art. 155 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
14 października 2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta
sędziego (Dz.U. z 2013r., poz. 1228). Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści
danych oraz ich poprawy.
VII. Kandydat, który poda dobrowolnie dane osobowe w szerszym zakresie niż wskazane
w ogłoszeniu winien dołączyć pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
VIII. Kandydat winien zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych zamieszczoną na tablicy informacyjnej Sądu oraz. w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.konin.so.gov.pl).
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