Rada Fundacji Port Jachtowy Trzebież z siedzibą w Trzebieży, ul. Rybacka 26
ogłasza KONKURS na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji
I.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
Wymagania:
1) Wykształcenie wyższe.
2) Minimum 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją lub projektami.
3) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
4) Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
5) Znajomość zagadnień związanych z pełnieniem funkcji prezesa fundacji, w
szczególności zasad funkcjonowania fundacji, zagadnień związanych z zarządzaniem i
kierowaniem zespołem pracowników, a także ustawy o fundacjach .
6) Sprawne posługiwanie się podstawowymi programami komputerowymi, głównie w
zakresie pakietu MS Office;
Kompetencje:
1) Silna orientacja na wyniki, kreatywność i dobra organizacja pracy.
2) Otwartość na zmianę, elastyczność w podejściu do trudnych sytuacji zawodowych.
3) Umiejętność kierowania i współpracy z zespołem.
4) Sumienność, rzetelność, staranność, odpowiedzialność, zdecydowanie, samodzielność
i determinacja w działaniu.
Dodatkowym atutem kandydata będą następujące kompetencje:
1) Umiejętność pozyskiwania i prowadzenie projektów współfinansowanych z funduszy
UE i/lub współpraca z przedsiębiorcami pozyskującymi lub prowadzącymi takie
projekty,
2) Znajomość zagadnień dotyczących ustawy o sporcie, zamówień publicznych, pomocy
publicznej, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
3) Wiedza i doświadczenie w żeglarstwie.
Osoba zatrudniona na stanowisku Prezesa Zarządu zobowiązana jest do pracy w
sposób zadaniowy.

II.

Wymagane dokumenty:
1) Curriculum vitae – CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
2) List motywacyjny.
3) Pisemna koncepcja rozwoju fundacji i funkcjonowania jej w perspektywie najbliższych
4 lat.
4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.
5) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
6) Oświadczenie o niekaralności.
7) Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego.
8) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.
Do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
Informacje dotyczące warunków organizacyjno - finansowych działalności Fundacji będą
udostępnione na wniosek zainteresowanego w sekretariacie Fundacji Port Jachtowy

Trzebież w godz.10:00-14:00. Podstawowe dokumenty dotyczące działalności Fundacji
dostępne są również na stronach:
• https://marinatrzebiez.eu/bip
• http://bip.pya.org.pl/podstawowedokumenty.htm

III.

Miejsce i termin składania wniosków:
1) Wniosek o przystąpienie do konkursu z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub
złożyć w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „Nie
otwierać Konkurs – Prezes Zarządu Fundacji PJT”, w terminie 14 dni od daty
opublikowania ogłoszenia na adres Fundacji: 72-020 ul. Rybacka 26 lub drogą
elektroniczną na adres: biuro@marinatrzebiez.eu (PDF podpisany podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym). Godziny pracy Fundacji: 09:00–18:00.
Decyduje data wpływu dokumentów do Fundacji. Koperty lub e-mail złożone po
terminie nie będą otwierane.

IV.

Procedury konkursowe
Komisję konkursową stanowi Rada Fundacji Port Jachtowy Trzebież.
Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach:
- etap pierwszy – rozpatrywanie wniosków pod względem formalnym,
- etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna z Radą Fundacji.
Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – maksymalnie 7 dni od daty otwarcia kopert.

Rada Fundacji PJT zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do II etapu konkursu wybranych
kandydatów, jak również prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.

