I K 114/20/13

Elbląg, 2013– 06 –

Prokuratura Okręgowa w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13,
82 – 300 Elbląg

ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze:

stażysta w Prokuraturze Rejonowej w Iławie (1 etat).
Główne obowiązki:
−
−
−
−
−

wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych,
prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach o biurowości,
prowadzenie korespondencji, sporządzanie projektów pism,
zapewnienie sprawnego obiegu wpływających i sporządzanych w prokuraturze
dokumentów procesowych i innych pism oraz ich ewidencjonowanie i rejestrowanie,
obsługa urządzeń biurowych.

Wymagania konieczne:
−
−
−

znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem
komputerowym.
umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji.

Na podstawie art. 2 ustawy o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r.
(tekst jednolity - Dz.U. z 2011 r. nr 109 poz. 639 z późn. zm.), urzędnikiem może zostać
osoba:
−
−
−
−
−
−
−

która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
o nieposzlakowanej opinii,
która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze

Wymagania pożądane:
−
−
−
−
−

samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność,
kreatywność,
umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista,
umiejętność organizacji pracy,
odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
−
−
−
−
−
−
−
−

wniosek o dopuszczenie do konkursu
życiorys i list motywacyjny,
kwestionariusz osobowy,
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
kopia dowodu osobistego,
kopia dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. bezpośrednio w
siedzibie Prokuratury Okręgowej w Elblągu (pokój nr 1) lub przesłać drogą
pocztową. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia
uważa się datę stempla pocztowego.
Inne informacje:
Konkurs na stanowisko stażysty składa się z trzech etapów:
−
−
−

etapu I - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów
formalnych (kompletność i prawidłowość wypełnienia złożonych dokumentów)
etapu II - praktycznego sprawdzianu umiejętności
etapu III - rozmowy kwalifikacyjnej

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego
etapu konkursu, zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej
www.elblag.po.gov.pl oraz
Biuletynu Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w
Elblągu o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
Staż urzędniczy ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania
obowiązków urzędnika.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (55) 239 - 41 - 25.

............................, dnia ....................... 2013 roku
____________________________
/ imię i nazwisko /
____________________________
/ adres zamieszkania /
____________________________

PAN
PROKURATOR OKRĘGOWY
W ELBLĄGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO KONKURSU

Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do konkursu na stanowisko
urzędnicze – stażysta w Prokuraturze Rejonowej w I ł a w i e.

_______________________
/ podpis /

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany(a)

……………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

zamieszkały(a)

…………………………………………………………......
(adres zamieszkania)

legitymujący(a) się dowodem osobistym ……………………………………………
wydanym przez

…………………………………………………………......

świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego
przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych
zeznań
o ś w i a d c z a m, że
− nie byłem(am) karany(a) / byłem(am) karany(a)* za przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe
− nie jest/jest* prowadzone przeciwko mojej osobie postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
− posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw
publicznych

……………………………..
(miejscowość, data)

* niewłaściwe skreślić

……………………………….
(własnoręczny podpis)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko …………………………………......................................................................
2. Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………...
3. Nazwisko rodowe matki ……………………………………………………………………………..………
4. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………......................................................
5. Numer PESEL ………………………………………………………………………………………………..
6. Stan cywilny ………………………………………………………………………………………………..…
7. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………………………
8. Miejsce zameldowania …………………………………………………………………………………...….
9. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) ………………………………...............................…
………………..……….…………………………………………………….………………………………….
10. Wykształcenie …………………………………………………………………………………………..….. .
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

……………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….....
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

11. Wykształcenie uzupełniające …………………………………………………………………………….…
…………………………………………....………………………………………………………….…………
……………..…………………………………………………………………………………………...………
……………………………………………………...…………………………………………………………
(kursy, studia dyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

12. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Okres
od

Nazwa zakładu pracy

do

Miejsce

Stanowisko

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

13. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ………………………………………………..
……..………………………………………………………………………………………………………...…
……………..………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………….……
(np. stopień znajomości języków obcych , prawo jazdy, obsługa komputera)

14. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1 – 4 są zgodne z dowodem osobistym seria ………….… nr
…………………wydanym

przez

…………………………………………….....lub

innym

dowodem

tożsamości ………………………………………………………………………………………………...….
…………………………...
(miejscowość i data)

…………..…………………………………
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

…………………………………….
/imię i nazwisko kandydata/

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

……………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(własnoręczny podpis)

