RADA NADZORCZA
SPÓŁKI ”INWEST-PARK” SPÓŁKA Z O.O. W PILE UL. DĄBROWSKIEGO 8
ogłasza
wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU
1.

Kandydat
1/
2/
3/
4/
5/
6/

2.

na Prezesa powinien spełniać następujące kryteria:
wykształcenie wyższe,
co najmniej 8 letni staż pracy w tym nie mniej niż 3 lata na stanowiskach kierowniczych,
korzystanie z praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność i brak
toczących się postępowań karnych wobec kandydata,
nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka
zarządu w spółkach handlowych,
dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
komunikatywna znajomość języka obcego ( angielski, niemiecki)

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:
1. list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru telefonu)
3. poświadczone przez kandydata odpisy (kserokopie) następujących dokumentów:
a. dowodu tożsamości,
b. dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
c. świadectw pracy
W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub stosownych odpisów
powyższych dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego:
d.
e.

oświadczenie o stanie zdrowia,
oświadczenie kandydata o: co najmniej 8 letnim stażu pracy w tym 3 letnim doświadczeniu kierowniczym,
korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu określonym
w przepisach ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu, braku toczących się wobec
kandydata postępowań dyscyplinarnych i karnych.

3.

Zgłoszenia kandydatów winny być składane w zamkniętych kopertach z napisem „Postępowanie kwalifikacyjne na
stanowisko Prezesa Zarządu” do dnia 24 września 2012 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły Plac
Staszica 10 p.136 w godz.7.30-15.30.

4.

Informacje o spółce w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu będą dostępne w siedzibie
spółki. Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest p. Jolanta Grzywalska tel. 67-212-49-68.

5.

Zgłoszenia złożone po terminie oraz nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

6.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 25 września 2012r.

7.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną
przeprowadzone w siedzibie spółki począwszy od 26 września 2012r.
Każdy z kandydatów zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

8.
9.

Rada Nadzorcza dopuszcza możliwość przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w formie pisemnej z
wybranymi kandydatami po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych.

10. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

