Rada Nadzorcza Spółki ENERGO-TEL S.A. z siedzibą w Warszawie
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
•

I.

Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych ENERGO-TEL S.A.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2. posiadać 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,
3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
w obszarze ICT, korzystać w pełni z praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych,
4. przygotować w formie pisemnej autorską koncepcję rozwoju Spółki ENERGO-TEL S.A. na
najbliższe 3 lata (max. 4 stron A4 w zakresie obszaru zadaniowego),
5. posiadać poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli ‘tajne’ oraz ‘NATO Secret’.

II.

Ponadto kandydaci powinni:
1. posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień związanych zarządzaniem i kierowaniem
zespołami pracowników,
2. posiadać zdolności analityczne, organizatorskie, komunikacyjne oraz umiejętność pracy
w złożonych zespołach menedżerskich oraz współpracy w ramach grupy kapitałowej,
3. posiadać wiedzę w zakresie organizacji i funkcjonowania spółek akcyjnych,
4. posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
5. posiadać doświadczenie w nadzorze i/lub kierowaniu projektami,
6. podsiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy rynku i konkurencji,
7. posiadać wiedzę i doświadczenie z zakresu planowania zadań i zasobów,
8. posiadać praktyczną znajomość języka angielskiego,
9. doświadczenie menadżerskie w organizacjach z obszaru ICT,
10. posiadać umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych.

III.

Kandydatem na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych nie może być osoba,
która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1. 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;
2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz
oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę
na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej;
5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

IV.

Zgłoszenie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych powinno zawierać:
1. Życiorys zawodowy (CV).
2. Oświadczenia:
- o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania
stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
- o treści „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów postępowania
kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych ENERGO-TEL S.A.
organizowanego przez ENERGO-TEL S.A. Podanie danych jest dobrowolne. Mogę cofnąć zgodę
w każdym czasie. Administratorem danych jest ENERGO-TEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Murmańska 25, 04-203 Warszawa. Dane mogą być przetwarzane pomimo cofnięcia zgody,
jeżeli ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
Administratora w związku z prowadzoną rekrutacją. Dane mogą zostać przekazane do
odbiorców (upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa lub związanych umową
z Administratorem), jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia postępowania
kwalifikacyjnego. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, skargi do organu nadzorczego i przeniesienia
danych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.energotel.pl, zakładka Polityka
Prywatności”.
- o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy
z dnia 16 grudnia 2016 r. O zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. Z 2016 r. Poz.
2259 ze zm.),
- o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
- oświadczenie zawierające informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych
podmiotów.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie zawodowe kandydata oraz
dodatkowe umiejętności i wiedzę (np. Referencje, rekomendacje, certyfikaty).
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).

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych kopertach na adres: ENERGO-TEL S.A.
ul. Murmańska 25, 04-203 Warszawa z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych” w terminie do 15 czerwca 2018 roku do godz. 16:00
(decyduje data doręczenia).
Zgłoszenia złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania lub niespełniające wymogów
określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, nie podlegają rozpatrzeniu.
Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi określone w ogłoszeniu odbędą
się w terminie do 29 czerwca 2018 roku w siedzibie EXATEL S.A. przy ul. Perkuna 47
w Warszawie.
O dopuszczeniu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
telefonicznie.
Informacja o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów uczestniczących
w rozmowach zostanie przekazana telefonicznie.

XI.
XII.

XIII.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez
wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, złożone dokumenty mogą zostać odebrane
osobiście przez kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1
miesiąca od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Dokumenty, które nie zostaną
odebrane będą komisyjnie zniszczone po upływie powyższego terminu.
Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w siedzibie Spółki ENERGO-TEL
S.A. przy ul. Murmańskiej 25, w Warszawie udostępnione będą do wglądu podstawowe
informacje o Spółce tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe
Spółki za rok 2016.

