ANUNT
selecţie membrii consiliu de administrație
Consiliul de administraţie al RAGCL S.A, societatea înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local Reghin nr. 50/2008, cu sediul în Reghin
str. Apalinei 93A, înregistrată sub nr. J26-947-1991 având ca domenii de activitate: serviciile de salubrizare și transport public local,
organizează procedura de selecţie pentru postul de administratori, conform cu OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Atribuții:

propun planul de dezvoltare al societății cu strategii specifice;

asigură gestionarea corectă și conducerea societății prin reprezentanții executivi;

asigură controlul intern și managerial; implementează politici contabile și planificări financiare;

numesc și revocă directorii și stabilesc remunerația acestora; evaluează directorii și execuția contractelor lor de mandat;

mandatează directorul general pentru negocierea contractelor colective;

elaborează rapoarte periodice și le prezintă AGA
Condiţii de participare:

Să aibă diplomă studii superioare de scurtă sau lungă durată în unul din domeniile tehnic, economic, juridic, management;

Să aibă cel puţin 4 ani experienţă în administrare sau managerială în servicii publice din care cel puțin 1 an în unul din domeniile
de activitate ale societăţii (salubrizare sau transport).

Să nu aibă cazier judiciar;

Să nu fi fost condamnat definitiv pentru nici-o faptă penală;

Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

Să cunoască bine limba română : scris, citit si vorbit;

Experiență în afaceri și/sau management;
Competenţe căutate:

Capacitate de luare a deciziilor și inițiativă; Capacitate de rezolvare a problemelor

Orientare către rezultate

Abilități manageriale; Capacitate de sinteză; Munca în echipă;

Abilităţi de comunicare și relaționare;
Criterii de selecție
Candidaţii selectaţi vor susţine un interviu în care se vor evalua:

Îndeplinirea tuturor cerințelor de mai sus, precum și a celor din OUG 109/2011

Competențele dovedite prin rezultatele atinse în activitatea anterioară;

Obținerea unui punctaj de minim 60 de puncte la testul de cunoștințe din domeniul salubrizării și transportului local;
Bibliografie:

OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

Legislaţia complementară în domeniile: servicii salubrizare și transport public (poate fi descărcata de pe site-ul www.anrsc.ro);

Codul civil şi Codul de procedură civilă, în materie;
Experienţa în administrarea unor societăţi comerciale sau regii cu profit, este un avantaj;
Dosarul de înscriere
Candidaţii vor depune următoarele documente:

Scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină) care va exprima motivaţia candidatului;

Curriculum Vitae în format European;

Copii după actele de studii relevante;

Cazier judiciar;

Declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru nici-o faptă penală;

Declaraţie pe proprie răspundere că este de acord cu utilizarea datelor sale personale în scopul procesului de recrutare şi selecţie.

Copie bilanţ societăţi conduse, dacă e cazul; constituie un avantaj, dar absența sa nu constituie criteriu de eliminare;
Candidaţii trebuie să depună documentele în plic închis cu menţiunea: Candidatură administrator RAGCL S.A., până cel târziu la
14.09.202020 orele 09:00. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poştă la adresa RAGCL S.A str. Apalinei nr. 93A Reghin
cod poştal 545300, jud. Mureş. Candidaturile ajunse după data şi ora menţionate, precum şi cele care nu conţin toate documentele solicitate
mai sus, vor fi respinse în etapa de verificare a dosarelor.
Modelele de declaraţii necesare pentru dosar se pot descărca de la www.ragcl.ro, sau se pot solicita la adresa: office@ragcl.ro.
Candidaturile vor fi depuse în limba română. Candidaţii selectaţi vor fi anunțați telefonic despre data la care va avea loc evaluarea si
interviul. Persoanele selectate vor fi invitate, dacă e cazul, să prezinte dovezi de validitate a informaţiilor şi referinţe suplimentare despre
activitatea derulată. Alte informaţi se pot obţine din planul de selecție de pe www.ragcl.ro, la office@ragcl.ro sau tel/fax: 0265512611.
Pentru relații suplimentare, candidații se pot adresa comitetului de nominalizare, prin secretariatul RAGCL S.A. din Reghin str. Apalinei nr.
93A, jud. Mureș, la tel: 0265512611, sau prin mail la office@ragcl.ro. în zilele lucrătoare între orele 9-14

