ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА
''КРУШИК'' а.д. ВАЉЕВО
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 110
Датум:02.10.2018. године
На основу чллана 75. и члана 77. став 1. Статута Холдинг корпорације ''Крушик'' а.д.
Ваљево и Одлуке Надзорног одбора бр. 109 од 02.10.2018. године, Надзорни одбор
Холдинг корпорације ''Крушик''а.д. Ваљево, расписује
КОНКУРС
за избор и именовање извршног директора Холдинг корпорације ''Крушик''а.д.
Ваљево
1. Расписује се јавни конкурс за избор извршног директора, који ће бити
именован за Генералног директора Холдинг корпорације ''Крушик''а.д.
Ваљево.
2. Поред услова предвиђеним законом, кандидат мора да испуњава и
посебне услове:
- да има високу стручну спрему у трајању од 4 године,
- да има минимум 5 година радног искуства у струци, од чега најмање 3
године на руководећим пословима,
- да понуди квалитетан и конкурентан Програм рада и развоја Друштва за
наредни четворогодишњи период.
3. Извршни директор се именује на период од четири године.
4. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања
конкурса.
5. Пријава са доказима о испуњености услова јавног конкурса подносе се
Комисији за спровођење процедуре јавног конкурса за избор извршног
директора у Холдинг корпорацији ''Крушик''а.д. Ваљево са назнаком ''не
отварај''.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити:
- краћу биографију са подацима о адреси и контакт телефон;
- оверену копију дипломе;
- доказ о радном искусту у струци са описом послова на руководећем
положају издат од послодавца код којег је радио на тим пословима;
- Програм рада и развоја Друштва имајући у виду претежну делатност
Друштва, за мандатни период од четири године;
- доказ да кандидат у предходних пет година није правноснажно осуђиван за
кривично дело против привреде и да му није изречена мера забране обављања
делатности која представља претежну делатност друштва.
6. Пријаве на јавни конкурс подносе се на адресу: Холдинг корпорација
''Крушик''а.д. Ваљево, Владике Николаја 59, 14000 Ваљево, матични број
07096364.

7. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Тиосав Јанковић,
председник Комисије, број телефона 060/ 31 11 364.
8. Комисија за спровођење процедуре јавног конкурса за избор извршног
директора ће приспеле пријаве процесуирати у складу са Одлуком Надзорног
одбора о образовању комисије.
9. Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве и пријаве кандидата који не
испуњавају услове јавног конкурса, Надзорни одбор ће одбацити закључком
против кога није дозвољена жалба.
10. Надзорни одбор ће у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријаве донети одлуку о избору извршног директора Друштва, а о избору
кандидати ће бити обавештени у наредних 8 дана од дана доношења одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:
- кадровској служби
- архиви

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

