Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr O.Kdr. 0181 – 14/19 z dnia 12 lutego 2018 r.
Dyrektora Sądu Rejonowego w Rybniku

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury
(t.j. Dz.U.2018.577) w związku z przepisami rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie
szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie
i prokuraturze (t.j. Dz.U.2014.400)

ogłaszam konkurs nr O.Kdr.110 – 4/19 na stanowisko stażysty – docelowo
informatyka w Sądzie Rejonowym w Rybniku.
Ilość wolnych stanowisk: 1 etat

Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,
2. nieposzlakowana opinia,
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Wymagania dodatkowe (mile widziane):
1. umiejętność serwisowania i naprawy komputerów, drukarek oraz innego sprzętu,
2. znajomość systemów klienckich w zakresie instalacji i konfiguracji, a w szczególności:
Windows 7, 8, 10;
3. zdolność analitycznego myślenia oraz umiejętność samodzielnego podejmowania
decyzji;
4. umiejętność pracy zespołowej oraz samoorganizacji;
5. odpowiedzialność, terminowość, dokładność;
6. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność oraz odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętowych;
2. diagnozowanie i usuwanie usterek programowych;
3. instalacja i konfiguracja stacji roboczych w systemie Windows;

4. ewidencja sprzętu i oprogramowania oraz nadzór nad wykorzystaniem sprzętu
i oprogramowania w całym Sądzie;
5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w charakterze stażysty – docelowo
informatyka prosimy o złożenie:
1. podania,
2. życiorysu (CV),
3. kserokopii dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych kierunkowych
informatycznych pierwszego stopnia,
4. pisemnego oświadczenia kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe,
5. pisemnego oświadczenia kandydata, iż nie był karany za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe,
6. pisemnego oświadczenia kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności
prawnych,
7. pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
8. pisemnego oświadczenia kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na
zatrudnienie na stanowisku stażysty – docelowo informatyka,
9. kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe
kwalifikacje i osiągnięcia (kopie dokumentów poświadczających doświadczenie
zawodowe, ukończonych kursów, szkoleń zawodowych).
Zgłoszenia z podaniem oznaczenia konkursu O.Kdr.110 – 4/19, własnoręcznie podpisane
i w zaklejonej kopercie, należy składać w terminie do dnia 13.03.2019 r. w Sądzie Rejonowym
w Rybniku, Plac Kopernika 2 – pokój 113, bądź nadać za pośrednictwem operatora pocztowego
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Sąd Rejonowy w Rybniku Oddział Kadr
Plac Kopernika 2
44 – 200 Rybnik
Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszonego konkursu na stanowisko stażysty – docelowo
informatyka można uzyskać telefonicznie – Tel. (32) 43 93 104.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
dostępne na stronie internetowej sądu www.rybnik.sr.gov.pl w zakładce oferty pracy.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu umieszczona
zostanie na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Rybniku oraz na stronie
internetowej: www.rybnik.sr.gov.pl – Biuletynie Informacji Publicznej, co najmniej na
7 dni przed jego rozpoczęciem.

Informacje dodatkowe:

1. Jeżeli w Sądzie Rejonowym w Rybniku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w
miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
nastąpi zatrudnienie, będzie niższy niż 6%
pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile spełni wymagania
określone na wolne stanowisko pracy.

2. Zgłoszenia kandydatów niezakwalifikowanych do udziału w konkursie lub po konkursie mogą zostać
odebrane w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego w Rybniku w terminie do 31.05.2019 r. Po upływie
wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

