Регіональне відділення Фонду державного майна України
по Чернігівській області ОГОЛОШУЄ КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА
ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ПАТ "ТРЕСТ"
Найменування, місцезнаходження товариства:
Публічне акціонерне товариство "Трест" (код за ЄДРПОУ:
35583857), 17551, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Переволочна,
вул. Межиріченська, 16.
Основні види діяльності:
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур;
- розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- розведення свиней;
- сільськогосподарське виробництво та реалізація товарної
продукції і сировини.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на
посаду директора ПАТ "Трест"
Вимоги до претендентів:
1. Освіта
2. Стаж роботи
3. Володіння мовами
4. Основні
кваліфікаційні вимоги

5. Професійні знання
та знання
законодавства

Вища освіта.
Загальний досвід роботи не менше 3 років, у
тому числі досвід роботи на керівних посадах
не менше 1 року.
Вільне володіння державною мовою.
1. Здатність управляти змінами
2. Орієнтація на результат
3. Комунікабельність
4. Лідерські, ділові навички
5. Вміння приймати ефективні рішення
Розуміння загальних принципів ведення
товарного сільського господарства, зокрема,
вирощування зернових культур, розведення
великої рогатої худоби та свиней, реалізації
сільськогосподарської продукції та сировини.
Досвід оптимізації фінансово-господарської
діяльності.
Досвід проведення переговорів з
державними органами та представниками
приватного сектору економіки.

6. Особисті якості

Досвід роботи з кредитними та фінансовими
установами, інвесторами або запозиченнями
буде перевагою.
Дисциплінованість та системність,
дипломатичність та гнучкість,
самоорганізація та орієнтація на розвиток,
інноваційність та креативність, вміння
працювати в стресових ситуаціях.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
- план розвитку товариства, в тому числі заходи з покращення
фінансово-господарської діяльності товариства, підвищення його
конкурентоспроможності протягом одного року;
- план погашення дебіторської та кредиторської заборгованостей.
Конкурсні пропозиції надавати в обсязі, що не перевищують 20
сторінок друкованого тексту.
Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає
та/або надсилає електронною поштою перелік документів:
- заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону,
місця народження згідно з паспортом та місця проживання;
- належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу,
копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи,
копію документа про вищу освіту;
- біографічну довідку (резюме);
- конкурсну пропозицію;
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації та інші документи на розсуд претендента.
Регіональне віділення звертає увагу, що конкурсний відбір на
посаду директора ПАТ "Трест" відбудеться відповідно до Порядку
проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів
господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.09.2008 № 777.
Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк з 21.01.2019
до 16-00 год. 15.02.2019 за адресою: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,
43, 3-й поверх, 319 кабінет (тел. (0462) 676-302) або на електронну
адресу korpprava_74@spfu.gov.ua .
Конкурсний відбір (заслуховування конкурсних пропозицій)
відбудеться об 11-00 год. 28.02.2019 за адресою: 14000, м. Чернігів,
проспект Миру, 43, 3-й поверх, 319 кабінет.
Оприлюднення
результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті
регіонального відділення не пізніше трьох днів з дати його завершення.
Інформація,
що
стосується
фінансово-економічного
стану
товариства та підлягає оголошенню – баланс (форма № 1-м), звіт про
фінансові результати (форма № 2-м) на останню звітну дату додається
в електронному
вигляді.
Дати проведення засідань комісії додатково будуть опубліковані
на сайті регіонального відділення.

