Załącznik nr 1
do uchwały nr 9/2016
Rady nadzorczej
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu
z dn. 5 lipca 2016r.

Rada Nadzorcza
Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu
ogłasza konkurs
na stanowisko prezesa zarządu Spółki
Zainteresowani udziałem w konkursie winni legitymować się :
- wykształceniem wyższym technicznym lub ekonomicznym,
- minimum 3–letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub w charakterze
specjalisty,
- doświadczeniem w zakresie działalności sektora, w którym działa Spółka,
- umiejętnościami kierowania zespołem pracowniczym, zdolnościami negocjacyjnymi
i organizatorskimi.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Osoba powołana na stanowisko prezesa zarządu zostanie
zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę. Do wynagrodzenia prezesa zarządu
stosuje się przepisy ustawy z dn. 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. z 2015r. , poz. 2099).
Umotywowany wniosek o powołanie na stanowisko prezesa zarządu Spółki wraz
z życiorysem oraz wypełnionym kwestionariuszem osobowym dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia wg rozporządzenia
MPiPS z dn. 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia
akt osobowych pracownika ( Dz. U. nr 62, poz. 286 ze zm.) należy złożyć w sekretariacie
Spółki w Wałczu, ul. Budowlanych 9/4, osobiście lub za pośrednictwem poczty albo
kuriera w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2016r. O zachowaniu
terminu decyduje data doręczenia wniosku. Wnioski należy składać w zamkniętych
kopertach z wyłącznym napisem „Konkurs na stanowisko prezesa zarządu ZEC
Spółki z o.o. w Wałczu”.

Do wniosku należy dołączyć zwięzły plan zamierzeń kierowania Spółką i jej rozwoju. Celem
udokumentowania warunków uczestnictwa w konkursie wraz z wnioskiem należy nadto
przedłożyć:
- odpis dyplomu ukończenia studiów,
- dokumenty potwierdzające staż zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych lub
w charakterze specjalisty,
- dokumenty potwierdzające doświadczenie w działalności sektora, w który działa Spółka,
- listy referencyjne,

Nadto do wniosku należy załączyć oświadczenia:
- o posiadaniu pełni praw publicznych i obywatelskich,
- o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym określone w kodeksie skarbowym,
- że przeciwko przystępującemu do konkursu nie toczy się postępowanie karne lub karne
skarbowe,
- o niepodleganiu jakimkolwiek, określonym w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach
handlowych,
- o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby postępowania
konkursowego.
W terminie otwartym do składania ofert, w siedzibie Spółki w godzinach urzędowania
sekretariatu można zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Spółki i sprawozdaniami
finansowymi oraz uzyskać od prokurentów Spółki informacje w zakresie niezbędnym do
złożenia wniosku.
Otwarcie wniosków nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 17 sierpnia 2016r. na zamkniętym
posiedzeniu rady nadzorczej Spółki. Po zakwalifikowaniu wniosków do dalszego
postępowania, jako odpowiadających wymogom formalnym, wnioskodawcy zostaną
imiennie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne z co najmniej 7–dniowym
uprzedzeniem. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r.
Organizator konkursu zastrzega prawo jego odwołania lub unieważnienia bez podania
przyczyn.

/Przewodniczący Rady Nadzorczej
– podpis nieczytelny/

