Ogłoszenie
Działając na podstawie uchwały NR 11/6/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku w
sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Kolei Linowej
Czantoria Spółki z o.o. w Ustroniu.
Rada Nadzorcza Spółki "Kolei Linowej Czantoria" Sp. z o.o. w Ustroniu, wszczyna
postępowanie kwalifikacyjne i ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko
Prezesa Zarządu Spółki "Kolej Linowa Czantoria" Sp. z o.o. w Ustroniu.
1. Kandydaci na stanowisko Prezesa "Kolei Linowej Czantoria" Sp. z o.o. w Ustroniu
obowiązani są spełniać następujące kryteria:
a) wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- korzystanie w pełni z praw publicznych,
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 5-letni okres pracy lub pełnienia funkcji na stanowisku
kierowniczym lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez co najmniej
5-letni okres.
b) wymagania pożądane:
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym
uwzględnieniem spółek komunalnych,
- znajomość zasad wynagradzania w spółkach Komunalnych,
- znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej
przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
- umiejętność pracy w zespole, kreatywność, samodzielność, odporność na
stres.
2. Zgłoszenie kandydata winno zawierać CV wraz z listem motywacyjnym.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty w oryginałach lub
odpisach:
a. dyplom ukończenia studiów wyższych
b. kopię dowodu osobistego,
c. świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy lub
pełnienie funkcji na stanowiskach kierowniczych lub potwierdzenie
prowadzenia działalności gospodarczej,
d. krótki opis osiągnięć zawodowych,
e. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
f. oświadczenie o niekaralności,
g. oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania
karnego,

h. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
i. oświadczenie o niepodleganiu określonych w przepisach prawa
ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu
w spółkach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z
udziałem Gminy,

j.

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na
stanowisku Prezesa Zarządu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania zgłoszenia do konkursu),
k. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie
zawodowe i osiągnięcia zawodowe np. : zaświadczenia o ukończeniu kursów i
szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;
l. oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z
kandydowaniem lub o złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego;

m. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów kwalifikacji.

4.Zgłoszenia kandydatów mogą być składane osobiście w siedzibie Spółki, "Kolej
Linowa Czantoria" Sp. z o.o. w Ustroniu, ul. 3 Maja 130 w godz. od 1000 – 1500 lub
listownie w terminie do 8 sierpnia 2014 roku. Decyduje data doręczenia zgłoszenia
do Spółki. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na
stanowisko Prezesa Zarządu Spółki "Kolej Linowa Czantoria" w Ustroniu.
5. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dn. 12 sierpnia 2014r. o godz. 1100 w siedzibie
Spółki.
6. Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów określonych w ogłoszeniu o
postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w
punkcie 4 nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w
postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. Informacje o Spółce kandydat może uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej
Spółki pod adresem: www.ustron.bip.info.pl lub w sekretariacie Spółki, w godz. od 700
– 1500 – do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń.
Informacje obejmują:
1) Akt Założycielski Spółki (tekst jednolity);
2) sprawozdania finansowe Spółki za 2012r. i 2013r.;
3) sprawozdania Zarządu Spółki za 2012r. i 2013r.

8. O terminie rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną
powiadomieni na co najmniej 3 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.
Niezgłoszenie się kandydata w ustalonym terminie oznacza jego rezygnację z
udziału w konkursie.
9. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa
Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym
uwzględnieniem spółek komunalnych,
d) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji prezesa zarządu w
Spółce.

10. Rada Nadzorcza pisemnie poinformuje kandydatów o wynikach postępowania
kwalifikacyjnego, niezwłocznie po jego zakończeniu, zwracając jednocześnie złożone
przez kandydatów dokumenty w oryginale.
11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyn.

