Krajský soud v Praze
nám. Kinských 234/5, 150 00 Praha 5

Krajský soud v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa asistenta/asistentky soudce
správního úseku Mgr. et Mgr. Karla Ulíka.
Jedná se o pracovní poměr na dobu jednoho roku, poté případně prodloužení či doba neurčitá
(se zkušební dobou).
Náplň práce: příprava podkladů pro rozhodovací činnost soudce, zejména příprava konceptů
rozhodnutí od jednoduchých usnesení až po složitější rozsudky.
Požadavky:
- nadprůměrné schopnosti právní argumentace a stylizace právních textů
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole
v České republice
- občanství ČR, trestní bezúhonnost
Praxe z oblasti správního práva není podmínkou. Vhodné též pro začínají právníky.
Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v aktuálním znění – 13. platová třída –
od 26 730 Kč a dále dle praxe; zvláštní příplatek, možnost přiznání osobního ohodnocení po
zkušební době
Dále nabízíme:
- získání praxe pro složení odborné justiční zkoušky
- možnost bezplatné účasti na odborných školeních pořádaných zejména Justiční akademií
- 25 dní dovolené
- možnost částečné práce z domu dle domluvy
- každý rok příspěvek na dovolenou (pro rok 2021 příspěvek 12 000 Kč)
- každý rok příspěvek na kulturu či sport (pro rok 2021 příspěvek 4 800 Kč)
- kartu MULTISPORT
- možnost stravování v jídelně soudu s výraznou finanční podporou zaměstnavatele
Nástup:
dle domluvy
Strukturovaný životopis, motivační dopis a ukázku Vaší písemné práce z oblasti práva (odborný
článek, diplomovou práci, seminární práci, SVOČ apod.) zasílejte ve lhůtě do čtvrtka 30. 9. 2021
na adresu: khulkova@ksoud.pha.justice.cz a v kopii na kulik@ksoud.pha.justice.cz.
Průběh výběrového řízení:
Uchazeči a uchazečky vybraní na základě zaslaných podkladů budou pozváni k pohovoru, který
se bude konat v týdnu od 11. 10. do 15. 10. 2021.
Případné dotazy Vám zodpoví personální oddělení Krajského soudu v Praze: 778 737 986.
Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do strukturovaného životopisu dáváte souhlas se
zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR).

