OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
MIEJSKICH SIECI CIEPLNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI SPÓŁKA Z O.O.
ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola

1. Rada Nadzorcza Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola, ogłasza konkurs na
stanowisko Prezesa Zarządu Miejskich Sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.

2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania
formalne:
a) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub wykształcenie wyższe techniczne lub
równorzędne uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów
odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej
umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w sektorze, którym
działa spółka,
c)posiadać

co

najmniej

5-letnie

doświadczenie

na

stanowiskach

kierowniczych

lub

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
w sektorze w którym działa spółka,
d) korzystać z pełni z praw publicznych,
e) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
g) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
h)posiadać wiedzę z zakresu:


działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa
spółka, planowania strategicznego,



zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,



zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem



spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne,
zasad nadzoru właścicielskiego,



zasad i przepisów prawa pracy, roli zarządu w relacjach z przedstawicielami pracowników,



zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i
rozwoju pracowników.

3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:



CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego"



List motywacyjny,



Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kursów i szkoleń,



Odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków o których mowa w § 3 ust. 1 pkt b i c,



Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka
Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce,



Zaświadczenie z KRK o niekaralności,



Koncepcję działalności na stanowisku Prezesa oraz rozwoju spółki z wykorzystaniem
obecnego majątku oraz źródeł finansowania zewnętrznego,



Odpisy dokumentów, które mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Radzie
Nadzorczej Spółki oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów pod rygorem
wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.

4. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na
Prezesa Zarządu MSC w Zduńskiej Woli spółka z o.o. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie
do dnia 4 kwietnia 2019r. do godziny 15:00 w siedzibie Spółki Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej
Woli sp. z o.o., ul. Żeromskiego 7/9, 98-220 Zduńska Wola - sekretariat lub listownie (decyduje
data wpływu do siedziby Spółki), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich
przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
5. Szczegółowe warunki Konkursu określa Regulamin Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu
Miejskich sieci Cieplnych w Zduńskiej Woli Spółka z o.o dostępny na stronie internetowej
www.msc-zw.pl

Rada Nadzorcza
Miejskich Sieci Cieplnych
w Zduńskiej Woli sp. z o. o.

