
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
HUTY ŁABĘDY S.A. nr 152/VII/2016 

Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach 

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko 
Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego 

 Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach. 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr 152 / VII / 2016 Rady Nadzorczej  

HUTY ŁABĘDY S.A. z dnia 25.07.2016 r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowiska w Zarządzie HUTY ŁABĘDY S.A. 

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania: 

 ukończenie studiów wyższych, 

 co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, 

 korzystanie z pełni praw publicznych, 

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 

 znajomość nowożytnego języka obcego (preferowany angielski / niemiecki). 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:  

1) życiorys ze wskazaniem do kontaktu aktualnego adresu, adresu poczty elektronicznej oraz 
numeru telefonu komórkowego, 

2) list motywacyjny, 

3) kserokopię dowodu osobistego, 

4) dyplom magistra lub magistra inżyniera, 

5) oryginały lub poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  
świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy  

na stanowisku kierowniczym, 

6) oświadczenie o: 

 korzystaniu z pełni praw publicznych, 

 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, 

 braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska, o które kandydat się ubiega, 

 niekaralności, 

 zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata przekazane wraz ze zgłoszeniem dołącza się 

w oryginałach lub odpisach. Dokumenty mogą być poświadczone przez kandydata za zgodność 
z oryginałem. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do 

przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie 

dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.  
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe 

dokumenty. 

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie 

kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego 
Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach” należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2016 roku 
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do godziny 11.00 osobiście w godzinach od 9.00 do 11.00 u Dyrektora Biura Zarządu ul. Zawadzkiego 

45, pokój nr 105. Za datę złożenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Spółki. 

Zgłoszenia kandydatów niekompletne lub niespełniające któregokolwiek z wymogów określonych 
w niniejszym ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym mogą zostać odrzucone a zgłoszenia 

kandydatów złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.  

Podstawowe informacje o Spółce obejmujące: aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, Statut Spółki oraz sprawozdanie finansowe za 2013 rok kandydat może uzyskać 

osobiście w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu Spółki pok. 105 lub 106 tel. 32 234 72 29) w godz. 08.00 - 
11.00 od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 9 sierpnia 2016 roku.  

Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi 10 sierpnia 2016 roku. 

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną 

przeprowadzone w siedzibie Spółki od dnia 16 sierpnia 2016 roku od godziny 09.00. 

O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pocztą 

elektroniczną z jednoczesnym przesłaniem ww. komunikatu SMS-em pod numer kontaktowy wskazany 

w CV. Nie stawienie się kandydata w oznaczonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza 
rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.  

W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka zarządu oceniana będzie w szczególności: 

1) wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa ta spółka,  

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,  

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,  

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,  

5) proponowana przez kandydata koncepcja pełnienia stanowiska,  

6) wiedza w zakresie planowania, koordynowania i realizacji inwestycji w przyjętych terminach 

i granicach wyznaczonego budżetu  

7) wiedza w zakresie nadzoru właścicielskiego. 

Jeżeli o stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego ubiega się 

kandydat będący dotychczas Członkiem Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A., Rada Nadzorcza dokonuje oceny 
działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego stanowiska. 

Spółka nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie 

bez podawania przyczyn i wyłonienia kandydatów. Rada powiadomi kandydatów o zakończeniu 
postępowania kwalifikacyjnego w trybie pisemnym. 

 

 


