
                                                        OGŁOSZENIE 

o naborze pracownika na wolne stanowisko w grupie innych pracowników 

Dyrektor  Sądu Rejonowego w Chełmie organizuje nabór kandydatów  na wolne stanowisko w grupie 
innych pracowników  na stanowisko sekretarka /sekretarz - wymienione w załączniku nr 2 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017r.. w sprawie stanowisk i 
szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz 
odbywania stażu urzędniczego /t.j.Dz.U.Dz.U.2022 poz.2425/ 

Nabór zarejestrowany jest pod numerem D. 111-3/23 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych w Sądzie Rejonowym w Chełmie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz  zatrudniania osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. 

 Do obsadzenia jest :  

Stanowisko- sekretarka/sekretarz  

Wymiar etatu- w pełnym wymiarze czasu pracy 

Miejsce wykonywania pracy: Chełm 

O nabór może ubiegać się osoba : 

 

1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

2. o nieposzlakowanej opinii; 

3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 

6. wykształcenie co najmniej średnie  

 

Wymagania dodatkowe /preferowane/: 

 

1. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem 

komputerowym (znajomości edytora tekstowego Word lub Open Office); 

2. biegła umiejętność pisania na komputerze ; 

3.znajomośc programu SAWA,SOP,ORCOM; 

4. komunikatywność; 

5. odporność na stres; 

6. umiejętność pracy w zespole; 

7. umiejętność sprawnej organizacji pracy. 

 

Wymagane dokumenty /własnoręcznie podpisane/ poz. 1,2,3,6,7,8,9,11/ 

 

1. list motywacyjny; 

2. kwestionariusz osobowy; 

3. curriculum vitae; 

4. kserokopia świadectwa maturalnego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane 

wykształcenie; 

5. kserokopia dodatkowych uprawnień, ukończonych kursów; 

6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 



przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; (załącznik do 

ogłoszenia). 

7.  oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych, (załącznik do ogłoszenia). 

8.  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, (załącznik do 

ogłoszenia). 

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku w 
Sądzie Rejonowym w Chełmie; (załącznik do ogłoszenia). 

10. referencje, opinie z dotychczasowych miejsc pracy - w miarę posiadania; 

11. oświadczenie o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, po 
zapoznaniu się klauzulą informacyjną (załącznik do ogłoszenia) 

 

 

Do zadań i obowiązków będzie m.in. należało:  

 

1.przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu; 
 
 2. rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do 
wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej; 
 
3.przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja;. 
 
4.organizacja ekspedycji przesyłek. 
  

Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Nabór D.111-3/23”, w Oddziale Administracyjnym 

Sądu Rejonowego w Chełmie, ul. I AWP 16, pokój nr 52 ,lub przesyłać pocztą / data stempla 

pocztowego  /w terminie do dnia 15 marca   2023 roku  

Dokumenty złożone lub przesłane po w/w terminie nie podlegają zwrotowi. Oferty złożone po terminie 

nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). 

Nabór przeprowadzany będzie przez komisję powołaną przez Dyrektora Sądu Rejonowego w 
Chełmie. 

Pierwszym etapem rekrutacji będzie selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia 
wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. 

 Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. 

 Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej oraz termin rozmowy zostanie 

podany poprzez umieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu. 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany jest nabór, podane 

zostaną do publicznej wiadomości na stronie BIP Sądu oraz tablicy ogłoszeń w budynku Sądu przy ul. 

Al. Żołnierzy I AWP 16  w Chełmie 

Zał. Kwestionariusz osobowy 

Klauzula informacyjna 

Oświadczenia                                                           Dyrektor Sądu   

                                                                        /-/ mgr Ewa Kuczyńska 


