Rada Nadzorcza Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Opocznie ogłasza konkurs na
stanowisko
PREZESA ZARZĄDU ZEC sp. z o.o.
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1. ukończone studia wyższe; preferowane kierunki to: zarządzanie, studia techniczne lub
ekonomiczne;
2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
3. praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem spółkami
prawa handlowego,
4. wiedza i doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na
inwestycje przedsiębiorstwa,
5. doskonałe zdolności organizatorskie i komunikacyjne,
6. wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
7. wiedza dotycząca wdrażania projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw,
zarządzania firmą,
8. doświadczenie w zakresie budowania strategii firmy,
9. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:
- kserokopię dokumentów poświadczonych przez kandydata, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w konkursie określonych w punkcie 1 i 2,
- list motywacyjny oraz CV,
- zaświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zebranie referencji,
- oświadczenie, iż wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie
karne,
- oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu w spółce handlowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
- aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, potwierdzające brak przeciwwskazań
do pracy na stanowisku kierowniczym,
- informację o adresie do korespondencji i telefonie kontaktowym.
Zgłoszenia należy składać w kopertach z dopiskiem „ Konkurs na Prezesa Zarządu
ZEC sp. z o.o. w Opocznie” w terminie do dnia 04.08.2017r. i kierować na adres: Rada
Nadzorcza Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5 C ,
26 – 300 Opoczno, w godz. 800 - 1400.
Szczegółowy zakres wymagań konkursowych dostępny jest również na stronie
internetowej : www.zecopoczno.pl.
Rada Nadzorcza ZEC sp. zo.o.

