Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
42-230 Koniecpol
ul. Chrząstowska 6 A
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Prezesa Zarządu Spółki
Miejsce składania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol,
42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6 A - sekretariat, w godzinach 7.30-15.30 do dnia 09.08.2013
roku (włącznie).
Zgłoszenia należy składać w zaklejonej, nie podpisanej kopercie, opatrzonej dopiskiem
"Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki z o.o. Przychodnia Miejska w
Koniecpolu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14.08.2013 r.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać CV, list motywacyjny oraz:





Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje w oryginałach lub
odpisach,
Oświadczenia o:
a. korzystaniu z pełni praw publicznych,
b. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
c. nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska prezesa/członka Zarządu w spółkach handlowych,
d. zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
e. niekaralności i o nie toczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub
dyscyplinarnego.
Każde z oświadczeń wymienionych w punktach a-e powinno zostać odrębnie podpisane
przez kandydata.
Aktualne (do 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia) zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym.

Wymagania w stosunku do kandydata:


wykształcenie wyższe medyczne,



studia podyplomowe z zakresu zarządzania służbą zdrowia,



co najmniej 8-letni staż pracy, w tym minimum 5 lat na kierowniczym stanowisku
( kierowanie zakładami opieki zdrowotnej),



pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,



niekaralność,



od kandydata wyłonionego w drodze konkursu wymagane będzie złożenie zabezpieczenia
wekslowego na kwotę 100 tyś. zł.



nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska prezesa/członka Zarządu w spółkach handlowych,



stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,



znajomość prawa w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,



Przedstawienie na piśmie programu zabezpieczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców
Miasta i Gminy Koniecpol oraz okolic realizowanych przez Przychodnię Miejską w
Koniecpolu Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe:
1. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie określonego terminu nie
podlegają rozpatrzeniu
2. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 12.08.2013 r. o godz. 8.30
3. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych nastąpi: 14.08.2013 r. od godz.10.00
Zakwalifikowani kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy.
4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
a) Przedstawienie przez kandydata programu zabezpieczenia usług zdrowotnych dla
mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol oraz okolic realizowanych przez Przychodnię
Miejską w Koniecpolu Sp. z o.o.
b) Wiedza w zakresie działalności Spółki utworzonej przez Samorząd oraz znajomość
zarządzania w ochronie zdrowia,
c) Ogólna znajomość branży medycznej,
d) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem,
kontrahentów oraz kierowaniem zespołami pracowników,

pozyskiwaniem

partnerów

i

e) Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje
publiczne,
f) Doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka Zarządu w podanym zakresie,
g) Znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa
oraz rachunkowości zarządczej.
5. Komisja poinformuje telefonicznie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego
niezwłocznie po jego zakończeniu.
6. Komisja może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie
kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów.

Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol
Józef Kałuża

Koniecpol, 26.07.2013 r.

