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Tip en ven
Print jobopslag

Ansøgningsfrist: 04-03-2019
En stilling som retsassessor indtil videre med funktion som chef for skifte- og fogedretten ved Retten på
Bornholm er ledig fra den 1. maj 2019.
Retten på Bornholm, der tillige varetager driften af den kommende Domsdatabase, beskæftiger p.t. 20 medarbejdere, heraf 4
jurister (en retspræsident, en dommer, en retsassessor/funktionschef og en dommerfuldmægtig). Funktionschefen har
sammen med afdelingslederen det overordnede ansvar for den daglige ledelse af skifte- og fogedretten og skal sikre, at
sagsbehandlingen er tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt, og at opgaverne løses i overensstemmelse med Danmarks
Domstoles mål og værdier. Funktionschefen indgår i rettens ledergruppe.
Retsassessoren foretager konkret sagsbehandling i alle sagstyper inden for skifte- og fogedret og er juridisk konsulent med
blandt andet uddannelse og kvalitetssikring i Domsdatabasen. Retsassessoren deltager i retsarbejdet og rettens
weekendgrundlovsvagtordning. Retten er p.t. uddannelsesembede for en dommerfuldmægtig under grunduddannelse, og
retsassessoren indtager en central placering i dette forløb.
Retten på Bornholm er ofte pilotret for digitale udviklingstiltag, og det forventes af medarbejderne, at de har interesse for at
arbejde digitalt. Retten støtter medarbejderes ønsker om at deltage i landsdækkende arbejdsgrupper m.v. i forbindelse med
udviklingen af Danmarks Domstole. Som ansat ved retten forventes man endvidere at deltage i repræsentationen af
Danmarks Domstole på det årlige Folkemøde.
Udnævnelse forudsætter, at du har bestået den juridiske kandidateksamen.
Kvalifikationer
Varetagelse af en funktionschefstilling forudsætter:
Gode lederegenskaber
Juridisk kandidateksamen og gode faglige kvalifikationer
Lyst til ledelse inden for rammerne af Danmarks Domstoles ledelsespolitik
En veludviklet samarbejdsevne
Troværdighed og god kommunikationsevne
Interesse for digital sagsbehandling og udvikling af Danmarks Domstole

◾
◾
◾
◾
◾
◾

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er en retsassessorstilling i lønramme 36. Ansættelse sker på tjenestemandsvilkår.
Udnævnelse som retsassessor forudsætter som hidtil, at landsretskonstitutionen er gennemført med et tilfredsstillende
resultat.
Til stillingen som retsassessor er knyttet et personligt tillæg, for varetagelsen af funktionen som chef ydes et funktionstillæg
og for varetagelsen af ledelsesansvaret i foged- og skifteafdelingen ydes endnu et funktionstillæg. Herudover ydes et tillæg
samt afspadsering for deltagelse i rettens weekendgrundlovsvagtordning.
Den samlede løn i stillingen udgør for tiden 57.437,60 kr. pr. måned i aktuelt niveau (1. oktober 2018 niveau).
Pensionsbidraget af tillæggene udgør 13,35 %, hvoraf en tredjedel regnes som egetbidrag.
Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om Retten på Bornholm på www.rettenpaabornholm.dk
Eventuelle spørgsmål til stillingen kan rettes til retspræsident Henrik Engell Rhod, tlf.nr. 99 68 83 00.
Ansøgning
Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.
Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis, samt eventuelle udtalelser. Desuden bedes du vedhæfte et
vellignende digitalt foto. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 4. marts 2019.
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Der forventes gennemført samtaler med udvalgte ansøgere i uge 11 og uge 12.
Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race,
etnisk tilhørsforhold m.v.
Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb
skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5,
stk. 3, ikke gengives offentligt. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udlevering.
___________________________________________________
Bornholm har en enestående og særdeles varierende natur, der byder på oplagte muligheder for outdoor-aktiviteter, f.eks.
vandring, løb, ridning, cykling/mountainbiking, klatring, svømning samt sejlads og roning. Øen har et rigt foreningsliv,
herunder et stort antal motions- og sportsklubber. Herudover har øen et rigt kulturliv, der byder på flere helårsåbne museer,
teater- og koncertoplevelser samt andre events.
Boligudgifterne på øen er lave, og boligudbuddet varierer fra leje-, andels- og ejerlejligheder samt mindre byhuse til større
nedlagte landejendomme, alle til en overkommelig pris, der erfaringsmæssigt efterlader dig med et større rådighedsbeløb end
i storbyen.
Bornholms lufthavn ligger ca. 3 km fra Rønne og har mange daglige flyafgange til blandt andet København med
Bornholmerflyet (DAT). Flyvetiden fra Bornholm til København er ca. 30 min. Derudover afgår flere gange dagligt
hurtigfærger fra Rønne til Ystad. Med færge til Ystad og bil, tog eller bus fra Ystad til København er den samlede transporttid
fra Rønne til København ca. 2½ time.

Søg stillingen
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