
Kalisz, dn. 20.02.2015r. 

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

Rada Nadzorcza Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. w Kaliszu ogłasza konkurs  

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. w Kaliszu.  

 

1. Wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe drugiego stopnia, 

 co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku równorzędnym lub innym 

kierowniczym,  

 znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, samorządu 

terytorialnego, 

 pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne lub umyślne przestępstwa 

skarbowe, 

 znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.2013.907 j.t.) 

 przedstawienia koncepcji rozwoju i samofinansowania Spółki - do zaprezentowania  

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. 

2. Wymagania dodatkowe: 

 zdolności menadżerskie, 

 umiejętność analizowania dokumentów finansowych,  

 studia podyplomowe lub kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania, marketingu, 

finansów publicznych, administracji publicznej, 

 zdolność analitycznego myślenia, 

 dyspozycyjność. 

 

3. Predyspozycje: 

 umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,  

 odporność na stres, 

 łatwość podejmowania decyzji i odpowiedzialność za nie. 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

1. list motywacyjny, 

2. curriculum vitae, 

3. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata  

i doświadczenie zawodowe, 

4. uzasadnienie decyzji o złożeniu oferty, 

5. oświadczenie o stanie zdrowia, 

6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwa określone  

w przepisach rozdz. XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 

590 i art., 591 Kodeksu spółek handlowych. 



Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą „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 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

 

Oferty w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 

„AQUAPARK KALISZ”, należy składać w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, ul. Główny Rynek 

20, Wydział Organizacyjny, pok.52  w terminie do 5 marca 2015 r. Aplikacje, które wpłyną 

do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert 

wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.  

W pierwszym etapie konkursu oferty zostaną sprawdzone  pod względem spełnienia 

postawionych kandydatom wymagań.  

Do drugiego etapu konkursu zostaną zaproszeni kandydaci spełniający wymagania formalne. 

W drugim etapie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Oceniane będą:   

koncepcja rozwoju i samofinansowania Spółki opracowana przez kandydata; znajomość 

zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z 

udziałem jednostek samorządu terytorialnego; kwalifikacje; doświadczenie oraz osiągnięcia 

zawodowe pod kątem przydatności do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.  

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniach 16-20 marca 2015r. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


