
OGŁOSZENIE

Rada  Nadzorcza  Brodnickiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  w
Brodnicy, ul. Kościelna 11, 87-300 Brodnica, ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa  Zarządu  Brodnickiego  Towarzystwa  Budownictwa  Społecznego  Sp.  z  o.o.  z
siedzibą w Brodnicy

1.  Kandydat  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  winien  spełniać  następujące  wymagania
formalne: 

1) wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne albo wykształcenie wyższe i ukończone
studia podyplomowe o kierunku technicznym, ekonomicznym lub zarządzanie;
2) co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) korzystanie z pełni praw publicznych;
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5) niepodleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom

pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego lub Spółce;
6) niekaralność.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

1) list motywacyjny;
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem wraz z danymi kontaktowymi; 
3) dyplom ukończenia studiów wyższych;
4)  świadectwa  pracy,  zaświadczenie  o  niezakończonych  okresach  zatrudnienia,

potwierdzające co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa lub umowy ograniczeniom

lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych lub Spółce;
8) oświadczenie o niekaralności;
9) oświadczenie o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego;
10) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku

Prezesa  Zarządu  (wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu
składania zgłoszenia do konkursu);

11)  inne  dokumenty  poświadczające  dodatkowe  kwalifikacje,  doświadczenie  zawodowe  i
osiągnięcia zawodowe np. : zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach
i wyróżnieniach;

12) oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z kandydowaniem lub o
złożeniu informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

13)  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

3.  Dokumenty  załączone  do zgłoszenia  winny być  składane  w oryginałach  lub  odpisach.
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W przypadku złożenia wraz
ze  zgłoszeniem  odpisów  dokumentów  poświadczonych  przez  kandydata,  kandydat  jest
zobowiązany w trakcie  rozmowy kwalifikacyjnej  okazać Radzie Nadzorczej  oryginały lub
urzędowe odpisy złożonych dokumentów pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania
konkursowego.



4.  Kandydat  na  Prezesa  Zarządu  oprócz  dokumentów  zgłoszenia  kandydata  (pkt  2)  jest
zobowiązany dołączyć  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Spółki (opracowanie powinno
obejmować nie więcej niż 5 stron, format A-4).

5.  Pisemne  zgłoszenia  do konkursu należy złożyć w zaklejonej,  niepodpisanej  kopercie  z
napisem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Brodnicy." Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 20
czerwca 2016 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy (pok. 211) lub
listownie na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica. (decyduje
data i godzina wpływu). Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do
ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

6. Z kandydatami dopuszczonymi do drugiego etapu Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy
kwalifikacyjne,  które będą przeprowadzane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy w
terminie od 22 czerwca 2016 r. Ocenie podlegać będą w szczególności:

1)  wiedza o  zakresie  działalności  Spółki  oraz  o  sektorze,  w  którym  działa  Spółka,  ze
szczególnym uwzględnieniem wykonywania tych zadań w Brodnicy;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
3)  znajomość zasad funkcjonowania  spółek  handlowych,  ze szczególnym uwzględnieniem

spółek  komunalnych  z  udziałem  jednostek  samorządu  terytorialnego,  znajomość zasad
nadzoru właścicielskiego;

4) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji funkcjonowania i
rozwoju, komunikatywność werbalną i pisemną.

5)  koncepcja  funkcjonowania  i  rozwoju  Spółki w  oparciu  o  pisemne  opracowanie  i
omówienie koncepcji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej;
6) kwalifikacje i  doświadczenie zawodowe oraz osiągnięcia zawodowe, w tym dodatkowe

kwalifikacje i umiejętności oraz doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych,
pod kątem przydatności do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu.

7. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy –
Biuro Nadzoru Audytu i Kontroli (pok. 309), w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki i na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy.


