OGŁOSZENIE
RADY NADZORCZEJ PKS W BIELSKU-BIAŁEJ S.A.
Z SIDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
O KONKURSIE NA STANOWISKO
WICEPREZESA ZARZĄDU DS. TRANSPORTU
PKS W BIELSKU-BIAŁEJ S.A.
Z SIDZIBĄ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
Kandydat przystępujący do konkursu winien spełniać łącznie następujące wymogi
formalne:
a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie
innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne niż wymienione w ppkt a), b) i c) wymogi określone w przepisach
odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania
stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych,
f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach
rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591
Kodeksu spółek handlowych.
Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty,
potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

CV kandydata,
list motywacyjny,
dyplom ukończenia studiów wyższych,
kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy,
w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie przewozu osób,
inne dokumenty wg uznania kandydata, potwierdzające jego kwalifikacje lub
umiejętności,
oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach
handlowych,
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

j) oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)
w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
Dokumenty złożone osobiście załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności
z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego i oświadczeń.
W przypadku elektronicznego przesłania dokumentów, kandydat zaproszony na rozmowę
kwalifikacyjną winien dokumenty w wymaganej formie przedstawić Radzie Nadzorczej.
Kandydatem na Wiceprezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden
z warunków określonych w art. 22 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach
zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259).
Zgłoszenia konkursowe można składać drogą mailową na adres: sekretariat@pks.bielsko.pl lub
osobiście w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółki w Bielsku-Białej przy ul. Legionów
54.
Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz.
10:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data złożenia dokumentów w Sekretariacie Spółki lub
przesłania ich drogą elektroniczną.
Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.
Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani
o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego oraz o terminie i miejscu
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pomocą poczty
elektronicznej.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat dokonuje omówienia swojej koncepcji zarządzania
i rozwoju Spółki oraz odpowiada na pytania Rady Nadzorczej, która oceni kwalifikacje, wiedzę
i predyspozycje kandydata do pracy na stanowisku Wiceprezesa Zarządu do spraw transportu.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez
wyłonienia kandydata. W takim przypadku Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów
o zakończeniu konkursu.
Od rozstrzygnięć Rady Nadzorczej dotyczących konkursu nie przysługują środki odwoławcze.

