č. j. Spr 745/2018 -

Česká republika - Krajský soud v Plzni
306 17 Plzeň, Veleslavínova 40, tel. 377 868 888, fax 377 868 000
Plzeň 5. března 2018
Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
asistenta/tky soudce pro insolvenční úsek
_______________________________________________________________________
Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na
vysoké škole v České republice
- státní občanství České republiky
- plná svéprávnost
- trestní bezúhonnost
- znalost práce na PC
K přihlášce k účasti k výběrovému řízení uchazeč připojí:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
- kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání (originál bude vyžadován v případě
přijetí do prac. poměru)
- výpis z rejstříku trestů ne starší než dva měsíce
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti
s výběrem kandidátů pro přijetí do pracovního poměru, a to v rozsahu nezbytném pro
průběh tohoto výběrového řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového
řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost zaslanou
Krajskému soudu v Plzni ve lhůtě 2 měsíců ode dne sdělení výsledků výběrového řízení)
Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení je stanovena do 29. března 2018
V uvedené lhůtě je nutné doručit přihlášku se všemi požadovanými podklady Krajskému soudu
v Plzni, personálnímu oddělení, Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň.
Předpokládaný termín nástupu: ihned.
Předseda soudu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.
Doplňující informace podá vedoucí pers. úseku Mgr. Lubomír Volter, tel. čís. 377 868 256,
e-mail: lvolter@ksoud.plz.justice.cz, příp. místopředsedkyně pro občanskoprávní úsek prvního
stupně Mgr. Soňa Kacovská, tel. č. 377 868 004, e-mail: skacovska@ksud.plz.justice.cz
Asistent soudce je zařazen do 12. platové třídy. Platové poměry se řídí nařízením vlády
č. 341/2017 Sb.
Mgr. Miloslav Sedláček
předseda Krajského soudu v Plzni
Shodu s prvopisem potvrzuje Gabriela Petrásková

