
Rada Nadzorcza „JUMA” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Makowie Mazowieckim 

wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 
 
 
Ustalono następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego: 
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w terminie do dnia 21 czerwca 2012 r. w siedzibie 

Spółki w Makowie Mazowieckim ul.Moniuszki 6, w godzinach 8.00 – 15.00 lub wysłane listem poleconym 
na adres: JUMA Sp. z o.o., 06-200 Maków Mazowiecki ul.Moniuszki 6. W każdym przypadku decyduje 
termin doręczenia Spółce zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”. 

3. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć: 
1) list motywacyjny, 
2) życiorys (CV) zawierający imię (imiona) i nazwisko kandydata, imiona rodziców, datę i 
miejsce urodzenia adres zamieszkania, adres do korespondencji, kontakt telefoniczny 
i adres poczty elektronicznej, serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość oraz numer PESEL, 
3) opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz z oświadczeniem 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, 
4) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 
6) oświadczenie o niepodleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub 
zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, 
7) oświadczenie o braku lub toczeniu się postępowania lub postępowań karnych 
przeciwko kandydatowi, 
8)oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe, 
9) wyrażenie zgody na powołanie do Zarządu Spółki, 
10)inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe 
i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o 
nagrodach i wyróżnieniach, 
11) krótką notę biograficzną kandydata do wykorzystania w komunikatach o przebiegu rozmów 
kwalifikacyjnych. 
Dokumenty dołącza się w oryginałach lub poświadczonych odpisach. 
4. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w 

niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu 
kwalifikacyjnym. 

5. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 22 czerwca 2012 r. 
6. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach od 26 do 27 czerwca 2012 r. w siedzibie Spółki: 

Maków Mazowiecki ul.Moniuszki 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydat zostanie 
powiadomiony telefonicznie. 

7. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi 
z rezygnacją z udziału w postępowaniu. 

8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, 
bez podawania przyczyn i wyłaniania kandydatów. 

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Grzegorz Napiórkowski 


