Zgromadzenie Wspólników i Rada Nadzorcza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
„Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Głubczycach przy
ulicy Pocztowej 8
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki: „Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego”
z siedzibą w Głubczycach.
Zgłoszenie i oświadczenia naleŜy złoŜyć lub przesyłać pocztą w formie pisemnej,
w zamkniętej kopercie na adres Zgromadzenia Wspólników, tj. Burmistrza Głubczyc:: Urząd
Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce, z dopiskiem
"Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki: „Głubczyckie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o . - nie otwierać", do 18.08.2008 r.
do godziny 11:00.
O dochowaniu terminu złoŜenia zgłoszenia decydować będzie data doręczenia przesyłki do
siedziby Zgromadzenia Wspólników w terminie wskazanym powyŜej.
Kandydat powinien złoŜyć zgłoszenie, zawierające następujące dokumenty:
1. CV wraz z listem motywacyjnym,
2. koncepcję funkcjonowania Spółki,
3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyŜszych,
4. dokument potwierdzający co najmniej 5-letni staŜ pracy,
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o niekaralności,
8. oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
9. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na
stanowiskach kierowniczych,
10. zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
11. informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji,
numer telefonu kontaktowego, e-mail, lub faks).
Mile widziane:
1. wykształcenie ekonomiczne lub techniczne budowlane,
2. licencja na zarządzanie nieruchomościami,
3. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem Gminy.
Dokumenty potwierdzające kwalifikacje załączone do zgłoszenia naleŜy dołączyć
w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat moŜe przedstawić dodatkowe dokumenty.
Zgłoszenia nie spełniające powyŜszych wymagań lub złoŜone po upływie terminu
określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18.08.2008r. o godz. 13:00 w siedzibie Zgromadzenia
Wspólników.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami wybranymi spośród osób, które przesłały zgłoszenia
spełniające wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, odbędą się w dniach 20-22.08.2008r.
Kandydaci zostaną zawiadomieni o zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej przed
wyznaczonym terminem rozmowy.
Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem
spółek z udziałem Gminy,
4. doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu,
5. znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej
przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
6. proponowaną przez kandydata koncepcję rozwoju Spółki.

Kandydatom zostaną na Ŝyczenie udostępnione informacje o Spółce - historia
przedsiębiorstwa i jego aktualna sytuacja prawna, Umowa Spółki, regulamin zarządu,
regulamin organizacyjny, zasady wynagradzania członków zarządu, sprawozdanie finansowe
za 2007 r. Będą one dostępne w Sekretariacie Spółki w Głubczycach w dniach od 28.07.2008
do 14.08.2008r. w godz. 8:00-14:00 po uprzednim podpisaniu przez kandydata oświadczenia
o zachowaniu poufności.
Rada Nadzorcza moŜe zakończyć postępowanie kwalifikacyjne w kaŜdym czasie bez
podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.
O wynikach postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów
pisemnie.
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