Rada Nadzorcza Spółki Xcity Investment Sp. z o.o.
ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu
1.

Kandydaci na stanowisko Członka Zarządu powinni spełniać następujące kryteria:
 niekaralność,
 korzystanie z pełni praw publicznych oraz zdolność do czynności prawnych,
 posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

uzyskane

za

granicą

uznane

 posiada co najmniej 10-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,
 posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 preferowani będą kandydaci spełniający poniższe oczekiwania:
a. doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających co
najmniej 100 osób,
b. doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednio lub pośrednio zespołami liczącymi co najmniej 20
osób,
c. doświadczenie w pracy w branży zarządzania nieruchomościami, współpracy z organami
samorządów terytorialnych,
d. doświadczenie w zarządzaniu projektami (dobrze widziane posiadanie certyfikatu PRINCE)
e. znajomość i doświadczenie w zakresie Ochrony Środowiska,
f. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
2.

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden
z poniższych warunków:
 pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim,
poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę
lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej
spółki z grupy kapitałowej,
 jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki,
 nie podlega, określonym w przepisach prawa, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska
członka zarządu w spółkach handlowych.

3.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
1) list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka
Zarządu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) przez Radę Nadzorczą Spółki Xcity Investment Sp. z o.o.,
2) życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mail, numeru telefonu),
3) oświadczenia o:
a)
b)
c)

ukończeniu studiów wyższych,
posiadaniu stażu pracy wskazanego w wymaganiach na stanowisko,
niekaralności i braku toczących się wobec kandydata postępowań karnych, które mogą
skutkować ograniczeniem lub zakazem zajmowania stanowisk członka zarządu w spółkach
prawa handlowego,
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d)
e)
f)
g)
h)

korzystaniu z pełni praw publicznych,
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
nie podleganiu, określonym w przepisach prawa, ograniczeniom i zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
spełnianiu pozostałych kryteriów wskazanych w wymaganiach dla kandydata na stanowiska
Członka Zarządu,
poddaniu się procedurze związanej z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego
w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 182 poz. 1228 z późn. zm.)

4) poświadczone notarialnie odpisy następujących dokumentów:
a)
b)
c)
d)

dowodu tożsamości,
dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
świadectwa pracy,
innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata.

4.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 4) mogą zostać poświadczone przez kandydata, pod warunkiem
przedstawienia Radzie Nadzorczej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oryginałów lub urzędowych
odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów – pod rygorem wykluczenia z dalszego
postępowania kwalifikacyjnego.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe
dokumenty.

5.

Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do biura Spółki: Warszawa ul. Szczęśliwicka 62
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu
Xcity Investment Sp. z o.o.” w terminie do dnia 28.02.2018 do godz. 12:00.

6.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie oraz niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu,
nie podlegają rozpatrzeniu.

7.

Informacje o Spółce, o których mowa w § 4 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu
w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. z 2003 r., nr 55, poz. 476), w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, będą dostępne w biurze Spółki w Warszawie, przy
ul. Szczęśliwickiej 62 (pok. 015) w godzinach 9:00 – 15:00. Osobą upoważnioną do udostępniania
dokumentów jest Mariusz Bednarski. W celu uzyskania ww. informacji należy zgłaszać się osobiście
po uprzednim złożeniu oświadczenia przez kandydata o zachowaniu poufności uzyskanych informacji.

8.

Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 28.02.2018 r.

9.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne zawarte w ogłoszeniu, zostaną
przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 62
w dniu 05.03.2018 r. w toku których oceniana będzie w szczególności wiedza z zakresu spraw
wymienionych w § 9 ust. 2 i ust. 5 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r., z
zakresu zarządzania nieruchomościami, Ochrony Środowiska oraz realizacji inwestycji dotyczących
infrastruktury i mienia.

10. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
11. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia
kandydatów w każdym czasie, bez podania przyczyn.
12. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą najlepszego kandydata nie jest równoznaczne z powołaniem go na
stanowisko Członka Zarządu.
13. Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki jest zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202).
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