Апелативен специализиран наказателен съд обявява конкурс по
документи, практически изпит и събеседване за заемане на 1 /една/ щатна
бройка за длъжност „съдебен секретар“ в Апелативен специализиран
наказателен съд при условията на чл.67 ал. 1 т.1 от КТ.
1. Кратко описание на длъжността: изпълнява дейности по подготовка
на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага по делата
протоколите от съдебни заседания; прилага и номерира по делото
документите, постъпили в съдебно заседание; подготвя призовки, списъци и
други документи, по разпореждане на съдията от съдебно заседание;
2. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: средно;
- професионален опит: не се изисква;
- много добро владеене на машинопис;
- много добри познания по правопис, пунктуация, граматика и
стилистика;
- компютърна грамотност;
- отлични познания и умения за текстообработка с MS Word;
- да отговаря на изискванията на чл.340а от Закона за съдебната власт,
чл.136 от Правилника за администрация в съдилищата и чл.107а ал.1 от
Кодекса на труда.
3. Необходими документи за участие в конкурса:
- писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурса, към което
кандидатът прилага:
- автобиография;
- декларация (по образец) за обстоятелствата по чл.340а от ЗСВ;
- декларация (по образец) за обстоятелствата по чл.136 от ПАС;
- декларация (по образец) за липсата на обстоятелствата по чл.107а ал.1
от КТ;
- копия от документи, удостоверяващи придобита образователноквалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на
трудовия стаж и професионалният опит на кандидата, ако има такива;
- удостоверение, че срещу него няма образувани и несвършени
наказателни дела;
- свидетелство за съдимост за работа в съдебната система;
- медицинско свидетелство.
4. Минимален размер на трудовото възнаграждение: от 719,00 лева.
Обявата да се публикува във в. „Труд“, на интернет страницата и пред
регистратурата на съда.

Документи се подават в АСНС, гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ №
90 - Регистратура в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявлението.
Допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати ще
бъдат обявени на Регистратурата и на електронната страница на съда www.asns-sofia.bg в раздел „Конкурси“.
С допуснатите кандидати ще се проведе практически изпит и
събеседване.
Обявата е публикувана във в. „Труд“ на 02.04.2019 г.

