Załącznik Nr 2
Do Uchwały Rady Nadzorczej
Portu Lotniczego Szczecin Goleniów Sp. z o.o.
Nr 32/01÷06/VI/2017
bez odbycia posiedzenia

RADA NADZORCZA PORTU LOTNICZEGO SZCZECIN-GOLENIÓW Sp. z o.o.
z siedzibą w Glewicach
poszukuje kandydatów na stanowisko
Członka Zarządu Portu Lotniczego
Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
powinien spełniać następujące wymagania:
• ukończone wyższe studia magisterskie,
• co najmniej 5 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
• korzystanie z pełni praw publicznych,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
• nie podleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom
zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
• posiadanie wiedzy o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa
Spółka, a w szczególności znajomość branży lotniczej, znajomość obowiązujących
rozwiązań normatywno-prawnych regulujących obszar branży transportu lotniczego,
• posiadanie znajomości zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego,
• doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
• znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników,
• posiadać znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej
przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej.

Oczekujemy:
• nastawienia na realizację celów biznesowych,
• wysokiej motywacji do osiągania sukcesów,
• bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
• umiejętności motywowania zespołów pracowniczych,
• zdolności analitycznych i poprawności wnioskowania,
• zdolności jasnego precyzowania myśli oraz umiejętności prezentacji i obrony
stanowiska,
• umiejętności pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem.
Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów:
Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 09 maja 2017 r. do godziny
15.00 w siedzibie Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. (72-100 Goleniów,
Glewice 1A), w zamkniętych podwójnych kopertach z dopiskiem na kopercie zewnętrznej
„Rada Nadzorcza - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu".
W przypadku złożenia zgłoszenia drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia do
siedziby Spółki. Złożenie zgłoszenia zostanie potwierdzone z oznaczeniem daty i godziny
przyjęcia przez sekretariat Spółki.
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Zgłoszenie powinno zawierać:
• życiorys (cv),
• list motywacyjny,
• kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich,
• oświadczenie o co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych
obejmujące historię zatrudnienia,
• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż
15 stycznia 2017 r.,
• oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
• informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem - nr telefonu lub adres poczty
elektronicznej,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym
konkursem
(„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Port Lotniczy
Szczecin-Goleniów Sp. z o. o. z siedzibą w Glewicach, 72-100 Goleniów, Glewice 1A,
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do
treści moich danych oraz ich poprawiania").
Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające
kwalifikacje kandydata. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może zostać
poproszony o przedstawienie Radzie Nadzorczej dodatkowych dokumentów oraz wskazanie
osób mogących udzielić referencji.
Otwarcie zgłoszeń nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu przyjmowania
zgłoszeń, w obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej.
Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.
O terminie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani
listem poleconym. Możliwe jest także dodatkowe powiadomienie telefoniczne lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się
w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość obowiązujących rozwiązań normatywno - prawnych regulujących
obszar transportu lotniczego,
c) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej
przedsiębiorstwa oraz rachunkowości zarządczej,
d) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami
pracowników,
e) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
g) kompetencje menedżerskie kandydata.
Kandydaci mogą uzyskać informacje o Spółce w rejestrze przedsiębiorców (nr KRS
0000038385) oraz w siedzibie Spółki w zakresie ustalonym przez Radę Nadzorczą.
Informacje na temat Spółki będą również udostępniane kandydatom w formie elektronicznej
od dnia publikacji ogłoszenia prasowego o ogłoszeniu konkursu na Członka Zarządu
(o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego), za pośrednictwem sekretariatu Spółki pod
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adresem e-mail: sekretariat@airport.com.pl
Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć
postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata. Rada Nadzorcza powiadamia
kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
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