АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД
София 1505, ул. Черковна № 90, тел.: 02/ 421 72 04, факс: 02/ 421 73 95 www.asns-sofia.bg
РЕГИСТРАТУРА тел.: 02/ 421 72 22; ДОСЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО тел.: 02/ 421 74 41,
факс: 02/ 421 74 49; СЪДЕБНО ДЕЛОВОДСТВО тел.: 02/ 421 74 41, факс: 02/ 421 71 93

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.130 и следващи от Правилника за администрация в
съдилищата и Решение на ВСС по Протокол № 10/06.03.2014 г. доп. т. 8 търси да
назначи съдебен служител на длъжността „работник, поддръжка сгради“ при
условията на чл.67 ал.1 т.1 от Кодекса на труда – 1 щатна бройка.

извършва ремонти на
електрическата и ВИК системи, на мебели и оборудване в сградата на
Апелативен специализиран наказателен съд .
1.

Кратко

описание

на

длъжността:

2. Изисквания за заемане на длъжността:
- образование: не по-ниско от средно;
- трудов стаж: не по-малко от 3 години в областта на ремонта и
поддръжката на сгради и инсталации;
- да отговаря на изискванията на чл. 131 от Правилника за администрация
в съдилищата и чл.107а ал.1 от Кодекса на труда.
3. Необходими документи за кандидатстване:
- писмено заявление (свободен текст), към което кандидатът прилага:
- автобиография – тип СV;
-декларация (по образец) за обстоятелствата по чл.132 от ПАС;
- декларация (по образец) за липсата на обстоятелствата по чл.107а ал.1 от
КТ;
- копия от документи, удостоверяващи придобита образователноквалификационна степен и допълнителна квалификация;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия
стаж;
- удостоверение, че няма образувани и несвършени наказателни дела;
- свидетелство за съдимост за работа в съдебната система;
- медицинско свидетелство.
4. Трудово възнаграждение: от 435,00 лева до 545,00 лева.
Документи се подават в АСпНС, гр. София, п.к. 1505, ул. „Черковна“ № 90
– Регистратура в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението.
Допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени
на Регистратурата на АСпНС и на електронната страница на съда – www.asnssofia.bg в раздел „Конкурси“.
С допуснатите кандидати ще се проведе събеседване, след уведомяване.
Дата на публикуване: 17.12.2014г.

