OGŁOSZENIE
Zgromadzenie Wspólników Zakładu Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wyboru kandydata na
stanowisko Dyrektora Spółki pn. Zakład Energetyki Cieplnej SPEC-PEC Sp. z o.o. w
Kartuzach.
Procedura konkursowa prowadzona jest dwuetapowo.
I. ETAP odbywać się bez udziału kandydatów i polegać będzie na sprawdzeniu spełnienia
przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 maja 2015r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy gen. J. Hallera 1 w Kartuzach w godzinach 08.00 –
15.00 w Sekretariacie Urzędu pok. 106. Terminem wpływu zgłoszenia jest data doręczenia
do Sekretariatu Urzędu.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV) ze zdjęciem ze wskazaniem adresu korespondencyjnego i telefonu
kontaktowego,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
4. świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach zatrudnienia potwierdzające co najmniej
3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane doświadczenie w
branży ciepłowniczej),
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa do zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o
nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego,
9. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy na stanowisku Dyrektora, wydane do 3 miesięcy poprzedzających dzień
zgłoszenia,
10. inne dokument potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia zawodowe,
otrzymane nagrody i wyróżnienia,
II. ETAP obejmuje ocenę koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki oraz rozmowę z
kandydatami.
O przedstawieniu koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki kandydat zostanie poinformowany
indywidualnie.
Zgłoszenie powinno zawierać informację o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Zgłoszenie powinno zostać złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: „Wybór
Dyrektora Spółki”. Kandydaci, których zgłoszenia zostaną dopuszczone do II etapu konkursu
będą zobowiązani do złożenia koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki do dnia 8 czerwca
2015r. w Sekretariacie Urzędu. Następnie przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne
w terminie od 15 do 19 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu pok. 104, o których kandydaci
zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydat na Dyrektora będzie zobowiązany do
szczegółowego omówienia koncepcji zarządzania Spółką i jej planowanego rozwoju. Ponadto
Komisja oceni wiedzę z zakresu działalności Spółki, zagadnień: z branży ciepłowniczej,

funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, kwalifikacje, osiągnięcia i doświadczenie zawodowe oraz umiejętności
prezentacji wiedzy, komunikatywność, werbalną i pisemną.
Podstawowe informacje o Spółce: jednolity tekst Umowy Spółki, sprawozdania finansowe i
sprawozdania z działalności Spółki za lata 2013 i 2014 można uzyskać w formie
elektronicznej wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl od
poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 15.00.
Zgromadzenie Wspólników zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania
kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie ZEC SPEC-PEC Sp. z o.o. w Kartuzach i
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kartuzach (bip.kartuzy.pl) .

