
OGŁOSZENIE KONKURSU

NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

SPÓŁKI TWIERDZA SREBRNA GÓRA Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Srebrnej Górze, 

ul. Letnia 10, działając na podstawie §27 umowy Spółki oraz §3 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Rady 

Nadzorczej Spółki  ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu Spółki Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.,

ustalając następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania stawiane kandydatom:

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:
a) posiadać ukończone studia wyższe-preferowane techniczne, prawnicze, ekonomiczne,
b) legitymować się co najmniej pięcioletnim stażem pracy, w tym co najmniej dwa lata pracy

na stanowisku kierowniczym,
c) korzystać z pełni praw publicznych,
d) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
e) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

Dodatkowymi atutami będzie:

a) czynna znajomość języka obcego,
b) posiadanie prawa jazdy kategorii B,
c) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków z Unii Europejskiej,
d) doświadczenie w koordynowaniu działań dotyczących prac budowlanych na obiektach 

zabytkowych.
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

a) życiorys, 
b) list motywacyjny,
c) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, 
d) odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków, o których mowa w pkt 1 lit. b,
e) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności 

do czynności prawnych,
f) oświadczenie o niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka 

zarządu w spółkach handlowych,
g) oświadczenie o niekaralności oraz o tym, że przeciwko kandydatowi nie zostało wszczęte i 

nie toczy się postępowanie karne,
h)  kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne 

oświadczenie  o złożeniu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r.

 o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów,
i) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na stanowisku Prezesa Zarządu,



j) sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki,
k) oświadczenie o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla 

potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres 

zagadnień:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
d) umiejętność prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, 

komunikatywność werbalną i pisemną
e) omówienie swojej koncepcji zarządzania i rozwoju Spółki. Opracowanie powinno 

obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku 

komputerowego).

Przewidywany czas wystąpienia kandydata wynosi maksymalnie 30 minut.

4. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na 

Prezesa Zarządu Spółki Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.”
5. Zgłoszenia mogą być składane w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 19 grudnia 2016 

roku do godz. 15.00 w siedzibie Spółki ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra lub listownie. 

W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia.
6. Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania oraz zgłoszenia 

kandydatów niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlegają 

rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. W zgłoszeniu należy wskazać adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu 

kontaktowego.
8. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi 20 grudnia 2016 roku 

 o godz. 10.00 w siedzibie Spółki. 
9. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą 21 grudnia 2016 roku w siedzibie Spółki  

w Srebrnej Górze, przy ul. Letniej 10. O szczegółowym terminie i miejscu przeprowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
10. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie 

postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego 

oświadczenia.
11. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana 

będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
12. Dokumenty aplikacyjne złożone przez kandydatów pozostają w aktach postępowania 

kwalifikacyjnego.



13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego  

w każdym czasie, bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów.


