
Rada Nadzorcza
spółki "Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna

OGŁASZA KONKURSNASTANO~SKO
PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI "TARGO~SKA MIEJSKIE" S.A.

W OSTRO~E ~LKOPOLSKIM

Rada Nadzorcza spółki "Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna w Ostrowie
Wielkopolskim przy ul. Targowej 1, działając na podstawie podjętej uchwały z
dnia 01 czerwca 2015 r. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki

zapraszając do składania zgłoszeń - ofert w tym zakresie.

Szczegółowe warunki i przebieg konkursu, wymagane dokumenty oraz warunki
zgłoszenia dostępne są w sekretariacie spółki" Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna,
Ostrów Wielkopolski ul. Targowa 1, na stronie internetowej spółki lub drogą mailową

po dostarczeniu zapytania na adres targowiska@wp.pl

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
/ - / Maria Kaczmarek



1. Konkurs zostanie przeprowadzany przez Radę Nadzorczą spółki.

Szczegółowe warunki i przebieg konkursu oraz wymagania w stosunku do kandydatów
na Prezesa Zarządu spółki "Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna

w Ostrowie Wielkopolskim

2. Rada nadzorcza podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konkursie na stronie
internetowej spółki oraz w Gazecie Ostrowskiej.

3. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać pisemnie, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem "Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Targowiska Miejskie"
Spółka Akcyjna, w siedzibie spółki w terminie do 9 lipca 2015 r. do godz.12.00

4. Zgłoszenie kandydata uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęło na adres i
w terminie określonym w ogłoszeniu.

5. Kandydat powinien:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) korzystać z pełni praw publicznych;
3) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
4) posiadać wykształcenie wyższe preferowane: techniczne, prawmcze,

ekonomiczne, zarządzanie;
5) posiadać co najmniej pięcioletni staż w zarządzaniu na stanowiskach

kierowniczych lub w prowadzeniu działalności gospodarczej;
6) nie być karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

6. Zgłoszenie kandydata dokonywane jest w formie pisemnej i powinno zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko kandydata;
2) imiona rodziców;
3) datę imiejsce urodzenia;
4) adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny i adres poczty

elektronicznej;
5) serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

tożsamość oraz numer PESEL.

7. Do zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) list motywacyjny i CV kandydata;
2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz innych dokumentów

potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia
zawodowe;

3) koncepcję funkcjonowania Spółki "Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna,
sporządzoną w formie pisemnej;

4) oświadczenie kandydata o co najmniej pięcioletnim stażu w zarządzaniu na
stanowiskach kierowniczych z określeniem wielkości zespołów ludzkich i
wielkości budżetu, jakimi kandydat zarządzał lub w prowadzeniu działalności
gospodarczej;



5) oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

6) oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą z
własnoręcznym podpisem:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182,
1662)".

8. Konkurs składa się z:
1) pierwszego etapu - obejmującego formalną ocenę zgłoszeń;
2) drugiego etapu - obejmującego merytoryczną ocenę zgłoszeń;
3) trzeciego etapu - obejmującego rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami

wskazanymi przez radę nadzorczą.

9. Otwarcie zgłoszeń następuje w ciągu 3 dni od upływu terminu do zgłaszania
kandydatów określonego w ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymaganych
informacji lub dokumentów rada nadzorcza wzywa kandydata telefonicznie lub drogą
elektroniczną do usunięcia braków w terminie 3 dni.

10. Rada nadzorcza nie będzie rozpatrywać w drugim etapie konkursu zgłoszeń
kandydatów, jeżeli:
1) zgłoszenie zostało złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
2) zgłoszenie nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o

konkursie, pomimo wezwania.

11. Rada nadzorcza w drodze uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do drugiego
etapu konkursu oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w drugim
etapie konkursu.

12. W drugim etapie konkursu rada nadzorcza dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń po
analizie spełnienia wymogów i treści dokumentów.

13. Rada nadzorcza dokonuje oceny kandydatów uwzględniając następujące kryteria:
1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania;
2) koncepcję rozwoju spółki;
3) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata;
4) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

14. Rada nadzorcza w drodze uchwały wskazuje kandydatów dopuszczonych do trzeciego
etapu postępowania oraz wskazuje, które zgłoszenia nie będą rozpatrywane w tym
etapie konkursu.

15. Kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu konkursu są powiadamiani o Jego
terminie i miejscu telefonicznie lub drogą elektroniczną.



16. Rozmowa kwalifikacyjna składa się z:
1) krótkiego przedstawienia przez kandydata koncepcji jego działania w zarządzie

spółki;
2) odpowiedzi na pytania zadawane przez członków rady nadzorczej.

17. Niezgłoszenie .się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za rezygnację
kandydata z udziału w konkursie.

18. Rada nadzorcza dokonuje oceny kompetencji kandydatów w trzecim etapie
uwzględniając następujące kryteria:
1) doświadczenie zawodowe kandydata w dziedzinie zarządzania;
2) koncepcję rozwoju spółki;
3) wykształcenie i uprawnienia zawodowe kandydata;
4) dotychczasową rzetelność zawodową kandydata dającą rękojmię należytego

wykonywania zadań;
5) motywację kandydata do ubiegania się o funkcję członka zarządu.

19. Rada nadzorcza ustala w uchwale kandydata wyłonionego w konkursie.

20. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie na Prezesa Zarządu, rada
nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko członka zarządu kolejnemu
najwyżej ocenionemu kandydatowi albo powtórzyć postępowanie kwalifikacyjne.

21. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę o zakończeniu konkursu bez wyłonienia
kandydatów na Prezesa Zarządu.


