Ogłoszenie Rady Nadzorczej Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o.
Działając na podstawie uchwały nr 7/2017 Rady Nadzorczej spółki Jagiellońskie Centrum Innowacji
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Rada Nadzorcza JCI ogłasza
postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie, ocena kwalifikacji oraz wyłonienie
najlepszych kandydatów na członków Zarządu JCI, określając następujące wymogi wobec
kandydatów oraz szczegółowe zasady postępowania:
Kandydatem na Członka Zarządu i Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie
następujące warunki:

1.

a)
posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących przepisów;
b)
posiada 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;
c)
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

lub

d)
spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w obowiązujących przepisach
odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka
organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2.

Kandydatem na Członka Zarządu i Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia
przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)

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;

b)

wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz
uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

c)

jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na
podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

d)

pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji
związkowej spółki z grupy kapitałowej;

e)

jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

3. Rada Nadzorcza informuje, że w postępowaniu kwalifikacyjnym będzie uwzględniać w
szczególności: znajomość języka angielskiego, w tym biznesowego i prawniczego, wiedzę z zakresu
prawa spółek handlowych i praktyki, wykształcenie kandydata z zakresu prawa spółek, działalności
zarządczej.
4. Pisemne aplikacje (CV, list motywacyjny) należy kierować przesyłką listową na adres: Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, ul. Gołębia 24, pok. 35, 31-007 Kraków w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r.
(dochowanie terminu ustalane na podstawie daty nadania) oraz w postaci skanu dokumentacji
wysłanej na adres: prorektor.nauka@uj.edu.pl w terminie do dnia 1 czerwca 2017 r. (dochowanie
terminu ustalane na podstawie daty wysłania), temat wiadomości e-mail: postępowanie kwalifikacyjne
- Zarząd JCI.
5. Na podstawie pisemnych zgłoszeń Rada Nadzorcza podejmie decyzję o wyłonieniu kandydatów, z
którymi przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w ustalonym przez Radę terminie.
6. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego nastąpi w terminie do dnia 20 czerwca 2017 r.

