Konkurs na Prezesa Zarządu
Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Kętach
I. Rada Nadzorcza Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w Kętach ogłasza,
że wszczęła postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa
Zarządu Spółki.
II. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
1. wykształcenie wyższe,
2. co najmniej pięcioletni staż pracy, na stanowisku kierowniczym,
3. dobra znajomości przepisów prawa gospodarczego, rachunkowości, kodeksu Spółek
handlowych,
4. doświadczenie w branży transportowej (będzie dodatkowym atutem),
5. korzystanie z pełni praw publicznych,
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych
8. posiadać certyfikat kompetencji zawodowych, a w przypadku jego braku złożyć
oświadczenie, że niezwłocznie podejmą działania celem jego uzyskania .
III. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny (wraz z adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu)
2. kwestionariusz osobowy (standardowy) ze zdjęciem,
3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym
m. in. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwa pracy z ostatnich 5 lat)
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
6. oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska
członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
7. oświadczenie o niekaralności i o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania
karnego.
8. opracowanie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju MZK sp. z o.o.
IV. Zgłoszenie należy przesłać pocztą lub składać osobiście w zamkniętych kopertach
w Sekretariacie Spółki w Kętach, ul. Błonie 17 do godz. 13:00, w terminie do 10 września
2010 roku (włącznie) z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa
Zarządu – nie otwierać.” W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia
zgłoszenia do siedziby Spółki. Zgłoszenia dostarczone do siedziby Spółki po godzinie 13:00
w dniu 10.09.2010 roku nie będą rozpatrywane.
V. Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 10.09.2010r. Rada Nadzorcza powiadomi
zainteresowanych o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego.
VI. Dalsze rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w siedzibie Spółki. Kandydaci
dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni za pomocą poczty
elektronicznej za potwierdzeniem odbioru o dokładnym terminie i miejscu rozmowy.
Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie
oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
VII. W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza będzie oceniać w szczególności:
1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka,
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2. przedstawioną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki,
3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem samorządu gminnego,
5. znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne,
6. znajomość zasad rachunkowości i zagadnień finansowych,
7. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce,
VIII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów
uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wyniku pocztą elektroniczną za
potwierdzeniem odbioru, względnie listem poleconym.
IX. Postępowanie kwalifikacyjne może zostać zakończone bez wyłonienia kandydata,
w każdym czasie bez podania przyczyn.
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