SIECHNICKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMUNALNA SP. Z O.O
w organizacji
z siedzibą w Siechnicach
ogłasza
konkurs na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
1. Wymogi dla kandydatów na Prezesa Zarządu:
1) wykształcenie wyŜsze, preferowane: zarządzanie, ekonomia, prawo, administracja,
2) doświadczenie w zarządzaniu,
3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego.
Dodatkowym atutem będzie:
1)
2)
3)
4)
5)

doświadczenie w JST lub w gospodarce komunalnej,
doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami,
doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwami,
doświadczenie w zarządzaniu finansami,
znajomość języków obcych.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

CV, w tym adres mailowy i numer telefonu,
list motywacyjny,
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyŜszych,
kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom
i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
8) oświadczenie o niekaralności,
9) oświadczenie kandydata o tym, Ŝe nie toczy się wobec niego Ŝadne postępowanie karne,
10) oświadczenie o wyraŜeniu zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych do
celów postępowania kwalifikacyjnego.

3. W toku postępowania kandydat moŜe przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie
rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobligowany do przedstawienia Radzie Nadzorczej
oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.
4. Zgłoszenia zaadresowane na Rada Nadzorcza SISK, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice,
naleŜy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011
Siechnice w terminie do 20 listopada 2012 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Prezes SISK”
5. Zgłoszenia kandydatów złoŜone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające
wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, kandydaci nie zostaną
zakwalifikowani do udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
6. Rada Nadzorcza zastrzega sobie moŜliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie
wybranych kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu.
7. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej).
8. Rada Nadzorcza moŜe uniewaŜnić niniejszy konkurs w kaŜdym czasie bez podania przyczyny.

