SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza nabór na

praktyki absolwenckie dla absolwentów szkół średnich i wyższych w:
 Oddziale Finansowym,
 Oddziale Gospodarczym,
 Oddziale Informatycznym,
 Wydziałach Cywilnych, Karnych, Gospodarczych
oraz Ubezpieczeń Społecznych.
Wymagania:










wykształcenie: co najmniej średnie,
nieukończony 30 rok życia (warunek konieczny zgodny z ustawą o praktykach absolwenckich),
dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie od 8:00-16:00,
umiejętność obsługi komputera (dobra znajomość MS Word),
umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze,
rzetelność i terminowość,
dobra organizacja pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:




możliwość odbycia 3 – miesięcznej praktyki,
wynagrodzenie,
możliwość poznania specyfiki pracy w Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wymagane dokumenty:
1. CV i list motywacyjny.
2. Skan świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej.
3. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Oświadczenia do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/.
Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty prosimy o przesłanie na adres poczty elektronicznej praktyki@warszawa.so.gov.pl
(koniecznie z dopiskiem ”praktyka - urzędnik” w temacie wiadomości) bądź osobiście w Oddziale Kadr
Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, p. 359
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w
Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą przy al. „Solidarności” 127
w Warszawie. Administrator danych informuje, że:
1.
Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@warszawa.so.gov.pl.
2.
Państwa dane będą przetwarzane w celu:
– przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
– kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
3.
Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces rekrutacji.
4.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
5.
Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6.
Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa krajowego, które zostały wskazane
w zakładce Ważne dokumenty i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości
udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
7.
Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.so.gov.pl lub przesyłając żądanie
na adres siedziby Sądu.
8.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

