Městský soud v Brně
hledá
soudní zapisovatelku/soudního zapisovatele
Městský soud v Brně přijme soudní zapisovatelku/soudního zapisovatele. Nástup nejlépe od 1. 9. 2021. Tato
pozice je vhodná i pro osoby se zdravotním postižením.
Požadujeme:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- výborná znalost ČJ
- dobrá uživatelská znalost práce na PC včetně rychlého psaní hmatovou metodou
- bezúhonnost
- komunikativnost, slušné vystupování a ochota vzdělávat se
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu určitou na dobu 1 roku s 3měsíční zkušební dobou, s možností jeho
prodloužení, event. změny na dobu neurčitou v případě osvědčení se
- 5 týdnů dovolené
- 5 dnů indispozičního volna
- stravenky
- pružná pracovní doba (pevný úsek 8,30 – 14,00 hod. /s přestávkou na oběd/, volitelné úseky 6,00 –
8,30 hod. a 14,00 – 18,00 hod., vyrovnávací období je 1 měsíc)
- benefity z FKSP (zájezdy, kulturní a sportovní akce, dary za dárcovství krve)
Platové zařazení:
7. platová třída nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě v platném znění – příl. č. 1. Plat dle doložené započitatelné praxe od 16 980 Kč do 24 780 Kč + zvláštní
příplatek 500 Kč. V souladu s ustanovením § 3 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění
je zaměstnavatelem doplácen doplatek do zaručené mzdy, která činí 20 500 Kč. Po zapracování možnost
osobního příplatku.
Přihlášky spolu s životopisem a souhlasem se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních
údajů, se shromažďováním v souvislosti s výběrem kandidátů pro uvedenou funkci doručte doručte osobně,
poštou či elektronicky na adresu:
Mgr. Lenka Mužíková – personalistka Městského soudu v Brně, Polní 39, 608 01
lmuzikova@msoud.brn.justice.cz, telefon 546 531 271.

Brno, e-mail:

Zaslané materiály nevybraných uchazečů budou po uplynutí doby platnosti souhlasu se zpracováním osobních
údajů skartovány.
Toto oznámení není návrhem pracovní smlouvy. Jde o úkon směřující k výběru nejvhodnějšího uchazeče
na uvedenou pozici.
K osobnímu pohovoru budou pozváni pouze námi vybraní kandidáti. Ostatním uchazečům děkujeme
za projevený zájem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaná/podepsaný, uděluji tímto výslovný souhlas Městskému soudu v Brně, se sídlem
Brno, Polní 39 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, se zpracováním mých osobních údajů
v následujícím rozsahu: veškeré osobní údaje poskytnuté v motivačním dopise a životopise.
Tento souhlas uděluji na dobu do 31. 12. tohoto kalendářního roku nebo do odvolání souhlasu.
Tímto jsem informován/a a beru na vědomí, že:
a) správce shromažďuje a zpracovává výše uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu, a
to za účelem případného oslovení s nabídkou pracovní pozice;
b) dokumenty s mými osobními údaji budou uchovávány personalistkami správce a souhlasy
s jejich zpracováním jsou evidovány v elektronické podobě;
c) po uplynutí doby platnosti souhlasu, případně po odvolání mého souhlasu, budou materiály
obsahující osobní údaje skartovány.
Tímto jsem informován/a o svém právu:
a) tento souhlas kdykoliv odvolat, a to v písemném formě, tj. zasláním e-mailu nebo dopisu
správci; v tomto případě správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti, není tím však
dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho
odvoláním;
b) uplatnit právo na přístup k mým osobním údajům, jejich přenositelnost, opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování;
c) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních
údajů jsem oprávněn/a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze.
Prohlašuji, že všechny mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.
Příjmení a jméno:
Datum:
Podpis:

