Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., jako jedyny Wspólnik, ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezes Zarządu PSG Inwestycje
(Spółka zależna od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.)
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.630.18
Miejsce świadczenia pracy: Warszawa

1. Poszukujemy Kandydatów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
 posiadają wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
 posiadają 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,
 posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 spełniają inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszają
ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 w stosunku do których nie wszczęto i nie toczą się postępowania karne lub karno-skarbowe.

2. Prezesem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych
warunków:
 pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselskosenatorskim 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.

3. Zgłoszenie na stanowisko Prezesa Zarządu powinno zawierać:
 własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć
kandydata w pracy zawodowej,
 własnoręcznie podpisany list motywacyjny zawierający podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu
i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 Kandydat na Prezesa Zarządu jest zobowiązany załączyć pisemnie opracowaną „Koncepcję funkcjonowania,
zarządzania oraz rozwoju Spółki PSG Inwestycje na najbliższe 3 lata” (format pdf).

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, w zakresie punktu nr 1, kandydat
zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty:
 dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
 dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o
zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty
potwierdzające staż,
 dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych
albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub
zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne
dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy,
 oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nienaruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych,
 aktualne zaświadczenie o niekaralności lub oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań
karnych lub karno-skarbowych przeciw kandydatowi.
5. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2, kandydat zobowiązany jest przedstawić w
zgłoszeniu kandydata oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych
w pkt 2.
6. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 4 oraz w pkt 5, kandydat zobowiązany jest załączyć podczas
składania aplikacji (skan z podpisem). Kandydat, który spełnia wymogi formalne, zostanie poproszony o dostarczenie
oryginałów tych dokumentów na czas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zgłoszenia, które wpłynęły po 12 września oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie
podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostaną
powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego.
Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym fakcie powiadomieni
telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail nie później niż 2 dni przed datą rozmowy
kwalifikacyjnej.

Kandydaci w procesie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie i weryfikacji na drodze rozmów
kwalifikacyjnych.
Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją
z udziału w postępowaniu.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, kandydaci biorący udział w rozmowach, zostaną poinformowani
o wyniku postępowania. Informacja zostanie przekazana telefonicznie i drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu
adres e-mail.
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym
czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

Dokumenty aplikacyjne prosimy rejestrować on-line: APLIKUJ
do dnia 12 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@psgaz.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez
Panią/Pana zgody (Art. 6, ust. 1, lit. a). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy narzędzi
wspierających proces rekrutacji dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres obowiązywania wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże
niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji.
Oferty bez klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Kruczej 6/14, 00-537 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie
niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji." nie będą rozpatrywane.

