
Ogłasza się wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydatów do wskazania                               
w spółce Fincores Business Solutions Sp. z o.o. na stanowisko: 

PREZESA ZARZADU 

Wybrane osoby będą odpowiedzialne za: 
 
 zarządzanie działalnością Spółki w ramach zarządu 
 współtworzenie strategii Spółki oraz nadzór nad jej 

realizacją 
 zapewnienie rozwoju Spółki 
 efektywną współpracę w ramach Grupy Kapitałowej 

Kandydaci/tki powinni/y spełniać łącznie 
następujące warunki: 
 
1. posiadać wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub 

wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w 
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów 
odrębnych 

2. posiadać 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 

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na 
stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo 
wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej 
na własny rachunek 

4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi 
określone w przepisach odrębnych, a w szczególności 
nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania 
stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach 
handlowych 

Zgłoszenia powinny zawierać: 
 
1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny  
2. oświadczenia o: 

 korzystaniu w pełni z praw publicznych 
 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 
 niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania  stanowiska członka zarządu 

w spółkach handlowych 
3. oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających: 

 ukończenie studiów wyższych 
 co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata 
 co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z 

prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 
 dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty) 

4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego Rzeczpospolitej Polskiej o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 
na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym w celu wyłonieniu 
kandydatów do wskazania na stanowiska Członków Zarządu w spółce) 

5. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.) 

6. oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów 
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz na powołanie w skład Zarządu Spółki 
8. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych* 
9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przeze mnie w celu postępowania kwalifikacyjnego służącego 
wyłonieniu kandydatów do wskazania na stanowisko Prezesa Zarządu w spółce Fincores Business Solutions Sp. z o.o.” 

Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej 
zgody przed jej wycofaniem. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym  w celu 
wyłonieniu kandydatów do wskazania na stanowiska Członków Zarządu w spółce Fincores Business Solutions Sp. z o.o. 
 
Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. zgłoszeniu (pkt.1–7) uprawnia 
kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

Od Kandydatów/tek oczekujemy: 
 
 doświadczenia w zarządzaniu pracą dużych zespołów 
 umiejętności pracy pod presją czasu i w sytuacjach 

kryzysowych 
 posiadania dodatkowych umiejętności, takich jak: 

zdolność budowy zaangażowania i motywacji w 
zespole, wysoko rozwiniętych umiejętności 
interpersonalnych, organizacyjnych i etycznych, 
decyzyjności 

 mile widziana znajomość języka angielskiego na 
poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty 
biznesowe (w mowie i piśmie) 

Kandydat/kami nie mogą być osoby, które 
spełniają przynajmniej jeden z poniższych 
warunków: 
 
 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 

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

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

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

 jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt 
interesów wobec działalności Spółki 

Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami urzędowych odpisów 
dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi przez kandydata do wskazania na stanowiska 
Członków Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat do wskazania na stanowiska Członków Zarządu Spółki jest zobowiązany 
do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów 
potwierdzających ww. kwalifikacje, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania 
kwalifikacyjnego. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Zgłoszenia, 
które zostały złożone po terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.   
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu  20.09.2021 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia na jeden ze wskazanych 
poniżej adresów). 
Zastrzega się prawo do zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata / kandydatów w każdym czasie 
bez podania przyczyny. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami na adres e-mail: 
rekrutacjazarzad@ruch.com.pl 

 

z dopiskiem „Prezes Zarządu Zarządu w spółce Fincores” w temacie wiadomości 

1) Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informuję, że: 
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ruch S.A. : ul. Annopol 17A, 03-236 Warszawa. 
3) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowy ch, z którym można skontaktować 
się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ruch.com.pl 
4) Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.  
5) Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochroni e danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz.94 z późn. zm.). 
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.  
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z sied zibą w Warszawie oraz za wyjątkiem 
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Admini stratora do ich przetwarzania w 
ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. 
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, us unięcia, ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie . 
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  
10) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 R ODO. 
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