ОБЯВА
На основание заповед № 988 от 12.04.2017 г. на председателя на
Върховния касационен съд се обявява конкурс за заемане на длъжността
„експерт – автоматизирани информационни системи“ в отдел
„Информационни системи, комуникации и съдебна статистика“ - 1(една)
щатна бройка във Върховния касационен съд.
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на
длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда и чл. 99, ал.1 от
Правилника за администрацията на Върховния касационен съд.
Кратко описание
на длъжността „експерт – автоматизирани
информационни системи“:
Да осигурява администрирането на автоматизирани информационни
системи (АИС) и да изготвя различни справки, анализи и доклади за
дейността на съда, базирани на данните от АИС и съдебните книги. Събира
и систематизира заявки за функционални доработки и развитие на АСУД.
Прави предложения и подпомага измененията в системата, с оглед
усъвършенстването ѝ и получаване на по-точни и разнообразни
статистически данни. Съгласува и осъществява дейността във връзка с
обменяните данни между ВКС и Единната информационна система за
противодействие на престъпността.
Начин на провеждане на конкурса:
1. Подбор по документи;
2. Практическа задача;
3. Събеседване.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Да са български граждани;
2. Образование: висше – магистър, образователно – квалификационна
степен „магистър“, област на висшето образование „Природни науки,
математика и информатика“ професионално направление „Математика“ или
„Информатика и компютърни науки“ или област на висшето образование
„Технически науки“ професионално направление „Електротехника,
електроника и автоматика“ или „Комуникационна и компютърна техника“.
3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление
от общ характер, независимо от реабилитацията;
4. да не страдат от психични заболявания.

5. минимален професионален опит – 4 години в областта на софтуерната
и/или хардуерната поддръжка и информационните технологии.
Основно месечно трудово възнаграждение - съгласно утвърдения от
Висшия съдебен съвет Класификатор на длъжностите в органите на
съдебната власт.
Кандидатите следва да представят лично или чрез пълномощник:
- Заявление за участие в конкурса (по образец);
- Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е
поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ
характер на лишаване от свобода, не е лишен от правото да заема
определена длъжност (по образец);
- Декларация за обстоятелствата по чл. 107а, ал.1 от КТ (по образец);
- Диплома за висше образование - копие;
- Автобиография;
- Свидетелство за съдимост - оригинал;
- Медицинско свидетелство за постъпване на работа - оригинал;
- Документ, че не страда от психически заболявания, удостоверено по
съответния ред - оригинал;
- Удостоверение за компютърна грамотност - копие;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на
професионалния опит и трудовия стаж;
- Други документи, касаещи длъжността.
Кандидатите, които не са представили посочените в обявата
документи или не са отразили всички изискващи се обстоятелства в
писмената декларация няма да бъдат допуснати до конкурс.
Краен срок за подаване на документи за участие – 19.05.2017 г.,
включително.

Място за подаване на документи – гр. София, бул. „Витоша” №2,
Съдебна палата, Върховен касационен съд, стая 19 (сутерен) – Човешки
ресурси, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа, тел. 02/9219234.
Място за поставяне на съобщенията, свързани с конкурса – на
интернет страницата на съда и на информационното табло на ВКС на
партерния етаж.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя
на разположение на кандидатите в стая № 19.

