Police, dnia 02 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu
spółki Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.
Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A. ogłasza konkurs na Prezesa Zarządu
Spółki!
Rada Nadzorcza Spółki Akcyjnej Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” z siedzibą w Policach (dalej:
„Spółka”) ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej Klub Piłki Siatkowej
„Chemik Police”.
Rada Nadzorcza oczekuje od kandydata przedstawienia koncepcji funkcjonowania Spółki na rok
2020/2021 i dalsze lata, wraz z wykazaniem sposobu pozyskania środków finansowych na działalność
sportową oraz dotyczącej rozwoju Spółki.
Kandydat powinien spełniać następujące wymogi formalne:
wykształcenie wyższe,
obywatelstwo polskie,
co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy
lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
4) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
5) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
6) korzystać z pełni praw publicznych,
7) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
8) nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie wymagane do pełnienia funkcji,
10) posiadać wiedzę z zakresu działalności klubów sportowych i znajomość rynku sportowego.
1)
2)
3)

Dodatkowymi atutami będą doświadczenie w zarządzaniu klubem sportowym i pełnienie funkcji
w zarządzie spółki prawa handlowego.
Osoby zainteresowane ofertą powinny złożyć następujące dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z podaniem danych kontaktowych kandydata (adres e-mail, numer telefonu) oraz
z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym
dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (RODO),
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej
niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu
kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Spółki.

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych, niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska Członka
Zarządu w spółkach handlowych,
6) kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności
gospodarczej,
7) kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje
o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach,
8) koncepcja funkcjonowania i rozwoju Spółki przedstawiona na piśmie.
Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami
urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi za
zgodność z oryginałem przez kandydata na Członka Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na
Członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów
dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje,
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania
kwalifikacyjnego.
Dokumenty z dopiskiem na kopercie ”Konkurs na stanowisko Prezes Zarządu” należy złożyć
w sekretariacie biura Klubu przy ulicy Grunwaldzkiej 17 w Policach lub przesłać na adres Klub Piłki
Siatkowej „Chemik Police” S.A., ul. Grunwaldzka 17, 72-010 Police, w terminie do dnia 19.06.2020 r.
do godziny 12:00 (decyduje data doręczenia zgłoszenia na wskazany powyżej adres).
Po zapoznaniu się z materiałami przedłożonymi przez zainteresowanych, Rada Nadzorcza Spółki
przeprowadzi rozmowy z kandydatami na stanowisko Prezesa Zarządu w dniach pomiędzy 23.06.2020
r. a 25.06.2020 r., w biurze Spółki przy ulicy Grunwaldzkiej 17 w Policach. O terminie rozmowy
kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie
kwalifikacyjne, bez wyłonienia kandydata.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego będzie dostępny w biurze Spółki przy ulicy Grunwaldzkiej

17 w Policach.

