
Rada Nadzorcza 
Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – Usługowego „Konin” Sp. z o.o. 

w Koninie, Al. 1 Maja 13 
ogłasza konkurs  

na stanowisko Prezesa Zarządu PTHU „Konin”  Sp. z o.o. w Koninie 
 
 
 
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki: 
• wykształcenie wyŜsze, 
• co najmniej 5 letni staŜ  pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym w spółkach   
   prawa handlowego lub podmiotach gospodarczych, 
• korzystanie z pełni praw publicznych, 
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
• niekaralność  i  nie toczenie się  przeciwko kandydatowi postępowania karnego, 
• dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, 
• znajomość języka obcego. 
 
Warunkiem  wzięcia udziału w konkursie jest  złoŜenie  pisemnej  oferty  w  zaklejonej 
kopercie, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PTHU „Konin” Sp. z o.o.   
w Koninie”, w  sekretariacie Prezydenta Miasta Konina, Urząd Miejski w  Koninie, Plac 
Wolności  1 w  terminie  do 12 października 2011 r.  do  godz.  1200 lub  przesłanie  pocztą   
na  adres Urzędu  Miejskiego  w  Koninie, z  zastrzeŜeniem,  Ŝe  oferta  winna  wpłynąć  
do  Urzędu  Miejskiego  w  Koninie  do  dnia 12 października  2011 r.  do  godziny  1200. 
Decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Koninie. 
Na kopercie nie umieszcza się  danych osobowych kandydata. 
 
Oferta winna zawierać: 
• kwestionariusz  osobowy  według  wzoru  określonego   w  załączniku  nr  1 do Regulaminu  
   konkursu, 
• pisemne  oświadczenie  według  wzoru  określonego  w  załączniku  nr  2 do Regulaminu  
   konkursu, 
• kserokopie  dokumentów  świadczące  o  spełnieniu  warunków  udziału w konkursie  
   określonych w Regulaminie konkursu w pkt II, 
• CV  wraz  ze  zdjęciem  zawierające  opis  dotychczasowych  osiągnięć   kandydata w  pracy   
  zawodowej  wraz  z  adresem  do  korespondencji,  numerem  telefonu kontaktowego,   
  adresem  poczty  elektronicznej  oraz  z  klauzulą   o  wyraŜeniu zgody  na  przetwarzanie   
  informacji  i  przechowywaniu  danych  osobowych w celu rekrutacji, 
• list motywacyjny. 
Do  wyŜej  wymienionych  dokumentów  naleŜy  załączyć   na  piśmie  „Koncepcję   
zarządzania i  rozwoju  Spółki  na  okres  3  lat  z  wykorzystaniem  metod  
scenariuszowych”.  Opracowanie powinno obejmować  nie więcej ni  15 stron format A-4. 
 
 
Odpisy  dokumentów mogą  być  poświadczone przez kandydata. W  takim przypadku  
w  trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  Komisji  
konkursowej oryginałów  lub  urzędowych  odpisów,  pod  rygorem  wykluczenia  z  dalszego  
postępowania kwalifikacyjnego. 



 
Komisja  Konkursowa  telefonicznie zawiadamia  kandydatów o  zakwalifikowaniu  
do  dalszego etapu konkursu co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem. 
   
Wyciąg  z  regulaminu  przeprowadzenia    konkursu  na  stanowisko  Prezesa  Zarządu  
PTHU „Konin” Sp. z  o.o. w Koninie dostępny jest  na  stronach  internetowych  Urzędu  
Miejskiego  w  Koninie www.konin.pl oraz  Przedsiębiorstwa Turystyczno – Handlowo – 
Usługowego „Konin”  Sp.  z  o.o. w Koninie www.hotelkonin.pl. 
 
Informacje  o  PTHU „Konin”  Sp.  z  o.o.  w  Koninie  kandydaci  mogą   uzyskać   do  dnia  
12.10.2011 r. w  siedzibie  Spółki w  Koninie, Al. 1 Maja 13,  pokój  nr  803 (VIII p.)   
w  godzinach  od  800 do 1100 lub na stronie internetowej Spółki www.hotelkonin.pl 
 
Oferty kandydatów  złoŜone  po terminie składania ofert oraz  oferty  nie  spełniające  
wymogów kwalifikacyjnych  w  ogłoszeniu  nie  podlegają   rozpatrzeniu,  a  kandydaci   
nie  wezmą   udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
Rada Nadzorcza moŜe uniewaŜnić  niniejszy konkurs w kaŜdym czasie, bez podania 
przyczyn. 
 


