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SIS- JA NUORTA.FINNMARKKU DIGGEGODDI .
INDRE OG ØSTRE FINNMARK TINGRETT
Dok

1

Ledig dommerfullmektigstilling ved Sis- ja Nuortå-Finnmårkku diggegoddi lndre og Østre Finnmark tingrett, rettsstedet VadsØ.
Om tingretten

Tingretten er lokalisert på rettsstedene Tana og Vadsø. Tingretten har 7 dømmende årsverk;
domstolleder, 3 tingrettsdommere og 3 dommerfullmektig. Den ledige dommerfullmektigstilling har
Vadsø som normalt arbeidssted, men tjeneste på rettsstedet Tana må også påregnes. Tingretten har
et særlig ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innen rettsvesenet.
Om stillingen som dommerfullmektig.

Stillingen som dommerfullmektig byr på faglige utfordringer med varierte sakstyper. Det kan påregne
en travel hverdag med spennende oppgaver. Alle dommerfullmektiger får raskt full saksportefølje, og
de behandler i hovedsak de samme typer saker som embetsdommerne.
Det gjennomføres et opplæringsprogram de to første ukene, med etterfølgende oppfølging av en
tingrettsdommer. Vi legger vekt på høy kvalitet og effektivitet i vårt arbeid, samt god service overfor

alle brukerne av domstolens tjenester.

Kvalifikasjoner
Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur. eller master i rettsvitenskap. Det
legges vekt på relevant arbeidserfaring, god teoretisk bakgrunn og evne til å arbeide under tidspress.

grunn av tingrettens særlige ansvar for å ivareta den samiske dimensjonen innen rettsvesenet,
vektlegges også kunnskap om samisk språk og kultur, samt kjennskap til samerett. Det er ønskelig
med snarlig tiltredelse.
På

Vilkår

til gjeldende dommerfullmektigavtale. Fra l6nnen trekkes 2% til Statens
pensjonskasse. Tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark gir fordeler ved nedskriving av studielån,
skattefordeler og flyttegodtgjørelse. Det gis bistand til å finne bolig. Det er ønskelig med snarlig
tiltredelse.
LØnn i henhold

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sorenskriver Finn-Arne Schanche
Selfors, llf .97185225

Mer informasjon om domstolene finner du på www.domstol.no.
SØknad med CV, vitnemål og attester sendes til tiofpost@domstol.no, innen 3. november 2O21.
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