Anunt privind selectia a 7 pozitii de Membri ai Consiliului de Administratie al ADPB S.A.
Administrarea Domeniului Public Bucuresti S.A. (ADPB SA) este o societate comerciala specializata in activitati de intretinere
peisagistica.
ADPB SA poate executa lucrari complexe pentru amenajarea spatiilor verzi, dispunand de o gama de utilaje foarte variata, personal
calificat si instruit. In prezent societatea desfasoara urmatoarele activitati: amenajare si intretinere spatii verzi, producerea si
comercializarea de seminte si material dendrofloricol, confectii metalice si mobilier urban, defrisari, toaletari vegetatie de orice fel,
prestari servicii cu utilaje si mijloace de transport din dotare, precum si alte activitati.
ADPB SA a desemnat compania de resurse umane, BIA Human Resource Management Services, pentru a oferi suport in procesul de
recrutare şi selectie pentru 7 (sapte) pozitii de membru in consiliul de administratie, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Conditii generale minime obligatorii de participare pentru 7 pozitii de membru al Consiliului de Administratie:
1.
Cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau non – UE și domiciliul in Romania;
2.
Cunoașterea limbii romane (scris și vorbit);
3.
Stare de sanatate corespunzatoare și capacitate deplina de exercitiu;
4.
Sa nu faca parte concomitent din mai mult de 3 (trei) consilii de administratie ale unor regii autonome sau societati comerciale;
5.
Sa respecte regimul legal privind incompatibilitatile și conflictul de interese, precum și orice alte restrictii privind calitatea de
membru in consiliul de administratie, impuse prin prevederile legale in vigoare aplicabile.
Conditii specifice minime obligatorii de participare pentru 7 pozitii de membru al Consiliului de Administratie din care:
- 5 pozitii de membru ale Consiliului de Administratie
1.
Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior;
2.
Competente minime: de specialitate, management, viziune strategica si planificare, privind responsabilitatea financiar-bugetara și
juridica, management organizational si resurse umane, guvernanta corporativa, relationare, managementul conflictului;
3.
Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional.
- 2 pozitii de membru ale Consiliului de Administratie
1.
Absolvent(a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior (1 pozitie cu studii in domeniul
juridic si 1 pozitie cu studii in domeniul economic),
2.
Experienta profesionala totala minimum 5 (cinci) ani, in domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar;
3.
Competente minime: de specialitate, management, viziune strategica si planificare, privind responsabilitatea financiar-bugetara și
juridica, management organizational si resurse umane, guvernanta corporativa, relationare, managementul conflictului;
4.
Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional.
Modul de depunere a candidaturii
Dosarele de candidatura se vor depune la sediul ADPB SA pana la data de 27 noiembrie 2018. Candidatii vor depune dosarul de
candidatura intr-un plic inchis, sigilat, pe care se va mentiona: Nume si prenume candidat, Candidatura pentru Membru CA – ADPB SA.
Dosarul de candidatura trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:











Scrisoare de inaintare;
OPIS;
Curriculum Vitae in limba romana;
Cazier Judiciar;
Cazier fiscal;
Copie a actului de identitate;
Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
Copii dupa cartea de munca/adeverinte care sa faca dovada experientei minime solicitate;
Declaratie pe proprie raspundere privind autenticitatea diplomelor de studii si dovezilor privind experienta, precum si a tuturor
documentelor prezentate in copie;
 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatii de incopamtibilitate si conflict de interese.
*Dosarele care nu contin toate documentele mentionate mai sus nu vor fi luate in considerare.
Prin depunerea candidaturii, candidatii işi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de recrutare şi
selectie.
Acest anunt a fost publicat in 2 ziare economice și/sau financiare cu larga raspandire din presa centrala din Romania si pe site-urile
ADPB S.A. (www.adpbsa.ro).

