Stockholmsregionen söker
sommarnotarier

Om arbetsplatsen
Inför sommaren 2018 kommer Attunda, Nacka, Stockholm och Södertörn tingsrätter att samarbeta i rekryteringen av
sommarnotarier.
Totalt kommer vi att tillsätta 22 platser (Attunda 4, Nacka 4 varav 2 till mark- och miljödomstolen, Stockholm 8 och
Södertörn 6).
De som tillsätts kommer att tjänstgöra vid någon av dessa fyra domstolar under sex veckor sommaren 2018. Du som söker
ska kunna arbeta sammanhängande under veckorna 26-31.

Arbetsuppgifter
Tjänstgöringen inleds med en utbildning i domstolens målhanteringssystem. Därefter kommer du att lyssna på
förhandlingar och närvara vid enskilda överläggningar. Efter introduktionen kommer du att vara protokollförare i utvalda
mål samt skriva förslag till domar och beslut. Du kommer också att få göra rättsutredningar. Om möjlighet finns kommer du
också att få upprätta skriftliga sammanställningar inför huvudförhandling i tvistemål, s.k. tryck.

Kvalifikationer
Du ska studera på juristprogrammet vid universitet och ha läst straff-och processrätt. Vårterminen innan sommaren ska
vara minst din sjätte termin men du ska inte ha avslutat din utbildning före sommaren 2018.
För att trivas hos oss ska du ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du ska vara ansvarstagande, noggrann och
serviceinriktad. Du ska även ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och ha god datorvana.
Ingen erfarenhet krävs.

Anställningens omfattning
Anställningsform: Sommarjobb / Säsongsanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde v. 26-31enligt överenskommelse med tingsrätt.

Ansökan
Ansök senast: 2018-02-04
Referensnummer: TSM 2017/1199

Göra en digital ansökan via denna länk.

Lön
Löneform: Månadslön

Anställning
Antal annonserade arbetstillfällen: 22

Kontakt
Kontaktperson

Facklig företrädare

Johanna Rosén

Anette Skalmark, ST inom Sveriges
Domstolar

HR-specialist

Domstolshandläggare

08-561 650 84

08-561 654 37

Övrigt
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av
ytterligare jobbannonser.
Anställning sker på handlingarna så vänligen bifoga betygsutdrag från juristutbildningen. I rekryteringsprocessen kan vi
använda oss av arbetspsykologiska tester som en del i urvalet.

