Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
Katowice Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
ogłasza konkurs na stanowiska:

PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI,
WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI
oraz

CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI
I. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest posiadanie wykształcenia wyższego:
- w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu – o kierunku menadżerskim, ekonomicznym, prawniczym lub technicznym,
- w stosunku do kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – o kierunku technicznym,
- w stosunku do kandydatów na stanowisko Członka Zarządu – o kierunku ekonomicznym.
II. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu:
- minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni na stanowiskach kierowniczych,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
- niekaralność,
- uzyskanie każdego roku przez ostatnich 5 lat absolutorium z wykonania obowiązków w organach spółki, w których kandydat zasiadał,
- wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
- znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę,
- znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
- znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
- umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy, obowiązkowość, dokładność,
dyspozycyjność.
III. Wymagania pożądane:
– certyfikat kompetencji zawodowych w dziedzinie transportu drogowego.
IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- list motywacyjny (wraz z podaniem adresu do korespondencji i numerem telefonu),
- CV,
- kopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż pracy,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące
przed jej złożeniem,
- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, na które
aplikuje kandydat,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i uzyskaniu każdego roku przez ostatnich 5 lat absolutorium z wykonania obowiązków w organach spółki, w których kandydat zasiadał,
- oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach,
- oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego.
Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności (np. referencje).
Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio: „Konkurs na Prezesa Zarządu”,
„Konkurs na Wiceprezesa Zarządu”, „Konkurs na Członka Zarządu”- należy składać w Siedzibie
Spółki, przy ul. Mickiewicza 59, w Katowicach, w pokoju nr 10, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00, w terminie do dnia 22.10.2010 r.
Informacje o Spółce oraz Regulamin postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać w siedzibie
Spółki, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 032- 258-80-71 do 74, wew. 308).
Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane
po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Kandydaci, których oferty spełniły wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie
kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

