
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU GMINNEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W SKARSZEWACH

Ogłoszenie 

 Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skarszewach  ogłasza konkurs na stanowisko 
Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp.z o.o. W Skarszewach, ul.Gdańska 6, Skarszewy
1. Przedmiotem postępowania konkursowego  jest wybór Prezesa Zarządu,
2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania:  

– wykształcenie wyższe,
– co najmniej 3 letnie doświadczenie  na stanowisku kierowniczym  w spółkach prawa handlowego lub w 

zarządzaniu działalnością gospodarczą,
–  korzystanie z pełni praw publicznych, 
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
– niepodleganie określonym w przepisach prawa lub  umowie ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji 

członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
– niekaralność,
– mile widziana licencja zarządcy nieruchomości oraz doświadczenie administratora i/lub zarządcy zasobu 

mieszkaniowego.

3. Zgłoszenie kandydata  powinno zawierać : 
a) życiorys z przebiegiem kariery zawodowej zawierający klauzulę „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie 
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami ). „ 
b) list motywacyjny,
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych  oraz kursów, szkoleń posiadanych certyfikatów,
d) odpisy  świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających przebieg kariery zawodowej,
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nie 
podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach  handlowych,
f) oświadczenie lub zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,
g) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku 
Prezesa Zarządu.

4. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni kwalifikację, wiedzę i predyspozycję do pracy na 
stanowisku Prezesa Zarządu, a w szczególności:  
a) wiedzę w zakresie działalności spółki,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
e) umiejętności  prezentacji wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz komunikatywność.

5. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu GPK 
Skarszewy sp. z o.o.” 
6. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 10.07.2015 r. do godz. 14:00 w siedzibie Spółki ul. Gdańska 6,  
83-250 Skarszewy lub listownie ( decyduje data wpływu do Spółki ),
7.   Zgłoszenia  kandydatów  złożone  po  terminie  oraz  nie  spełniające  wymogów  określonych  w  ogłoszonym 
postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane. 
8.  Rada Nadzorcza Spółki  może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne
9. Informacja o  konkursie na Prezesa  Zarządu  dostępna jest w siedzibie Spółki, na stronach internetowych  Spółki  
www.gpkskarszewy.pl oraz   Urzędu  Miejskiego  w  Skarszewach.  Ponadto  podlega  publikacji  za  pośrednictwem 
dziennika o zasięgu regionalnym.

http://www.gpkskarszewy.pl/

