PRACOVNÍ NABÍDKA

Nejvyšší státní zastupitelství se sídlem v Brně, Jezuitská 4,
přijme zaměstnance na pozici:

Asistent/ka státního zástupce

Požadované předpoklady:
Požadujeme:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo;
- bezúhonnost;
- schopnost právní argumentace a analytického myšlení
- pečlivost, systematičnost a samostatnost
- schopnost a ochota k dalšímu vzdělávání a odbornému růstu;
- aktivní znalost anglického jazyka podmínkou (včetně právní terminologie), znalost dalšího
světového jazyka výhodou
Přidělení asistenta/asistentky státního zástupce je předpokládáno k náměstkovi nejvyššího
státního zástupce.
Orientační výčet činností asistenta/ky státního zástupce:
•
•
•
•

zpracování podkladových materiálů pro jednání vedení Nejvyššího státního
zastupitelství
systematické sledování a analýza legislativního procesu právních předpisů
vztahujících se k působnosti státního zastupitelství
sledování judikatury ESLP, SD EU v oblasti trestního práva a státního zastupitelství
rešeršní činnost v oblasti právních předpisů (i zahraničních), judikatury a odborné
literatury

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových podmínkách zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 14).
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem mohou zájemci zasílat do 26. srpna 2022
e-mailem na adresu: prace@nsz.brn.justice.cz.
Tato nabídka nezakládá nárok na uzavření pracovního poměru.

Uchazeč o nabízenou pracovní pozici:
• prohlašuje, že:
a)
bude-li vybrán jako vhodný kandidát, souhlasí s tím, aby jeho strukturovaný
životopis, obsahující osobní údaje, byl připojen k osobnímu spisu, který bude u
zaměstnavatele založen
b)
výslovně uvede, že v případě neúspěchu ve výběrovém řízení požaduje vrácení
životopisu na jím uvedenou korespondenční adresu
• bere na vědomí
INFORMACI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V bližších
podrobnostech odkazujeme na úřední desku Nejvyššího státního zastupitelství a webové
stránky www.verejnazaloba.cz/nsz, sekce Zásady zpracování osobních údajů.
Nejvyšší státní zastupitelství o uchazečích zpracovává nebo bude zpracovávat osobní
údaje, uvedené ve strukturovaném životopise.
Shora uvedené osobní údaje bude NSZ zpracovávat výhradně pro účely konání výběrového
řízení a v případě výběru uchazeče i dále v souladu s jeho prohlášením uvedeným výše.
S osobními údaji uchazečů se seznamují toliko osoby, které se účastní výběrového řízení
nebo organizují výběrové řízení.

