RADA NADZORCZA
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SUWAŁKACH Sp. z o. o.
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne,
• minimum 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej,
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i pełne korzystanie z praw publicznych,
• niekaralność za przestępstwo umyślne,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu.
2.
•
•
•

Wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień gospodarki komunalnej,
praktyczne stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych,
znajomość języków obcych.

3. Zakres wykonywanych zadań:
● prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz zgodnie z zapisami
Kodeksu spółek handlowych.
4. Wymagane dokumenty:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny,
• dokument poświadczający wykształcenie,
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• oświadczenie o niekaralności,
• zaświadczenie o stanie zdrowia,
• certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Prezydenta Miasta Suwałk,
ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z dopiskiem:
“Dotyczy naboru na stanowisko Prezesa Zarządu PGK w Suwałkach Sp. z o.o.”,
w terminie do godz. 15 00 dnia 17 maja 2007 r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej /bip.um.suwalki.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki.
●

●

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem kariery zawodowej), powinny
być opatrzone klauzulą:“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22.03.1999 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
Przed objęciem stanowiska wybrany kandydat złoży oświadczenie lustracyjne zgodnie z ustawą z dnia 18
października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 oraz 2007 r. Nr 25 poz. 162).

Suwałki, dnia 9 maja 2007r.

