
 
KONKURS NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA  

W PROKURATURZE REJONOWEJ W CZĘSTOCHOWIE  
 

Prokurator Okręgowy w Częstochowie ogłasza konkurs na stanowisko młodszego referenta w Prokuraturze 

Rejonowej w Częstochowie 

 

sygnatura konkursu: I K 1110 / 10 / 10  

liczba etatów: ½  

miejsce wykonywania pracy: Częstochowa  

 

Zakres zadań:  

- obsługa urządzeń ewidencyjnych,  

- obsługa urządzeń biurowych, 

- przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej korespondencji, 

- redagowanie pism i przepisywanie tekstów zleconych, 

- przygotowywanie dokumentów do ekspedycji, 

- przekazywanie korespondencji pracownikom zgodnie z dekretacją.  

 

Wymagania niezbędne:  

- pełna zdolność do czynności prawnych, 

- nieposzlakowana opinia, 

- niekaralność za przestępstwo i przestępstwo skarbowe, 

- wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia,  

- znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym. 

 

Wymagania dodatkowe:  

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 

- umiejętność pracy w zespole 

- umiejętność organizacji pracy własnej,  

- wysoka kultura osobista, 

- komunikatywność, 

- dyspozycyjność,  

- kreatywność, 

- odporność na stres. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

- list motywacyjny i życiorys, 

- kopia dowodu osobistego, 

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo (umyślne i nieumyślne) i przestępstwo skarbowe 

(umyślne i nieumyślne), 

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe, 

- kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. 

 

Druki wymaganych oświadczeń znajdują się, do pobrania, w kadrach Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, 

ul. H. Dąbrowskiego 23/35, pokój nr 38, a także na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie 

www.prokuratura.czest.pl, pod zakładką „Praca”.    

 

Dokumenty dodatkowe (nieobowiązkowe): 

- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz posiadane uprawnienia i umiejętności.   

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, ul. H. Dąbrowskiego 

23/35 lub przesyłać pocztą na adres: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie, ul. H. Dąbrowskiego 23/35, 

42-200 Częstochowa, w terminie do dnia 26 marca 2010 roku.  

 

Oferty złożone po terminie, lub przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą 

rozpatrywane.  

 

Kandydaci proszeni są o podanie, w liście motywacyjnym, sygnatury konkursu i numeru telefonu kontaktowego.  
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Konkurs składa się z trzech etapów: 

- etapu pierwszego – wstępnej selekcji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych 

przystąpienia do konkursu, 

- etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności,  

- etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Osoba wyłoniona w drodze konkursu zostanie pierwotnie zatrudniona na stanowisku stażysty  

i zobowiązana do odbycia rocznego stażu urzędniczego.  

 

Informacje dotyczące terminów i miejsc kolejnych etapów konkursu wraz z listą zakwalifikowanych do nich 

osób, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz na 

stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie www.prokuratura.czest.pl  
 

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w kadrach Prokuratury Okręgowej w Częstochowie – nr tel. 

(34) 324-05-71 wewn. 42. 

 

Regulamin przeprowadzania konkursu znajduje się, do wglądu, w kadrach Prokuratury Okręgowej w 

Częstochowie.    

    

                                                                                                                             

 

Częstochowa, dnia 25 lutego 2010 roku.                                     

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                     PROKURATOR OKRĘGOWY 

      

                                                                                                              Ewa Świercz – Dydak    
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