ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Tatabányai Törvényszék BÍRÓSÁGI TITKÁR munkatársat keres.
A Tatabányai Törvényszék
2 fő BÍRÓSÁGI TITKÁR
munkatársat keres az illetékességi területén működő bíróságokra.

Főbb feladatok:
A Tatabányai Törvényszék és illetékességi területén működő bíróságokon bírósági titkári –
törvény által meghatározott önálló hatáskörben történő, illetve egyéb, az ítélkezési munkát
támogató – feladatok ellátása.
A kinevezéshez szükséges:
 magyar állampolgárság;
 cselekvőképesség;
 egyetemi állam- és jogtudományi diploma;
 jogi szakvizsga;
 érvényes pályaalkalmassági összefoglaló vélemény (Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint);
 hatósági erkölcsi bizonyítvány az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4)-(5) bekezdésében foglalt feltételek igazolására.
Előnyt jelent:
• jogi szakvizsgát követően jogi szakterületen szerzett tapasztalat,
• a bírósági szervezetrendszer és működésének ismerete.
Elvárt egyéb kompetenciák:
• kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
• önálló munkavégzés,
• nagyfokú precizitás,
• rendszerszintű gondolkodás, lényeglátás,
• terhelhetőség,
• megbízhatóság,
• alkalmasság egyéni és csapatmunkára is,
• bírósági szervezetrendszerben történő munkavégzés iránti elhivatottság.
A jelentkezéshez csatolni kell:
 részletes fényképes szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza az eddigi munkaviszonyai,
szolgálati és egyéb jogviszonyai pontos megnevezését, valamint időtartamát (év, hó, nap),
 motivációs levelet,
 a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolatát,
 a jogi szakvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,
 igazolást a hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséről,
 2 db igazolványképet,

 érvényes pályaalkalmassági összefoglaló véleményt (Iasz. 13. § (1) bekezdése szerint), VAGY
pályaalkalmassági összefoglalóval nem rendelkezőknek nyilatkozatot az Iasz. 13. § (1)
bekezdése alapján az 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 8. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint a pályaalkalmassági vizsgálathoz való hozzájárulásról, illetve a 10. § (2) és
(3) bekezdése szerint a vizsgálat költségének megfizetéséről,
 nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Bérezés:
 az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerint.
Alkalmazási forma:
 a kiválasztott munkatárssal a Tatabányai Törvényszék határozott időre szóló kinevezéssel
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt létesít, mely határozatlan időre módosítható.
A munkavégzés helye:
• Komárom-Esztergom megye
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat a Tatabányai Törvényszék Elnöki Irodáján (2800 Tatabánya, Komáromi út 4.) kell
benyújtani
• személyesen, vagy
• postai úton.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. július 31.

