Directorul general al SC RAGCL S.A. anunţă demararea procedurii de recrutare pentru următoarele poziţii:
Membrii ai Consiliului de Administraţie
RAGCL S.A. are ca şi obiect de activitate serviciul de salubrizare, serviciul de transport public urban şi administrarea fondului locativ de stat în
Municipiul Reghin.
Societatea a fost înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Local Reghin nr.50/2008.
Consiliul de Administraţie caută candidaţi care să aibă capacitatea de a pune în practică principiile guvernanţei corporative a întreprinderilor publice,
în conformitate cu OUG 109/2011, cu scopul atingerii obiectivelor societăţii:

Implementarea programelor de investiţii cu finanţare externă (în special fonduri de coeziune) şi din fonduri proprii;

Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii preluaţi şi creşterea gradului de satisfacţie a acestora;

Dezvoltarea eficientă a companiei din punct de vedere administrativ, operaţional, tehnic şi financiar.
Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale membrilor Consiliului de Administraţie sunt:

propun planul de dezvoltare a societăţii pe perioada mandatului, cu strategii specifice atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă;

asigură gestionarea corectă şi coordonarea societăţii prin reprezentanţii executivi;

verifică funcţionarea sistemului de control intern şi managerial, implementarea politicilor contabile şi realizarea planificării financiare;

numesc şi revocă directorii şi stabilesc remuneraţia lor;

evaluează activitatea directorilor şi verifică execuţia contractelor de mandat ale acestora;

mandatează directorul general pentru negocierea contractului colectiv de muncă şi îl aprobă;

elaborează raportul anual privitor la activitatea RAGCL S.A. şi îl prezintă Adunării Generale a Acţionarilor.
Candidaţii pentru aceste poziţii vor îndeplini cumulativ următoarele condiţii:

Diplomă studii superioare de scurtă sau lungă durată, sau studii tehnice postliceale;

Cel puţin trei ani experienţă în domeniul economic, financiar, controling, audit financiar, juridic, inginerie, sau cel puţin doi ani experienţă
în funcţii de conducere executivă la nivel mediu sau înalt, sau cel puţin doi ani experienţă în administrare de companii private sau publice;

Cel puţin un exerciţiu financiar încheiat cu profit pentru cazul în care a condus/administrat societăţi private sau publice;

Cunoştinţe de afaceri specifice domeniului administrativ.;

Experienţă anterioară în domeniile de activitate ale RAGCL S.A. de minim 1 an;

Nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală împotriva sa şi nu are cazier judiciar şi nici cazier fiscal;

Sunt membrii în maxim 4 Consilii de Administraţie.
Experienţa în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative şi participarea în implementarea unor proiecte de investiţii precum şi cunoaşterea unei
limbi de circulaţie internaţională reprezintă un avantaj.
Candidaţii căutaţi vor avea următoarele competenţe:

Conducerea echipei


Muncă în echipă



Gândire strategică



Orientare pe rezultate



Managementul riscului.

Criterii de selecţie:
Îndeplinirea tuturor cerinţelor exprimate mai sus şi cele menţionate în OUG 109/2011
Competenţele dovedite prin rezultatele atinse în activitatea anterioară
Obţinerea unui punctaj de minim 60 puncte la testul de cunoştinţe din domeniul
serviciilor de salubrizare, transport, administrare locuinţe.
(Bibliografie:

Legea 51/2006 republicată privind serviciile comunitare de utilitati publice;

Legea 101/2006 republicată privind serviciul de salubrizare a localităţilor

Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local;

OUG 109/2005 privind transportul rutier;

OG 972/2007 de aprobare Regulament cadru de efectuare transport public local.

Legea locuinţei

Codul civil în materie

Codul de procedură civilă în materie




Legislaţia serviciilor publice poate fi descărcată de pe site-ulANRSC: http://www.anrsc.ro)
În urma interviului de selecţie vor fi selectaţi 7 candidaţi care vor fi prezentaţi reprezentanţilor AGA..
Candidaţii vor depune, conform instrucţiunilor de mai jos, următoarele documente:
1. Scrisoare de intenţie (maximum 1 pagină). Scrisoarea de intenţie va exprima motivaţia candidatului de a face parte din Consiliul de
Administraţie al RAGCL S.A..;
2. Curriculum Vitae în format European;
3. Copie bilanţ societăţi conduse, dacă e cazul;
4. Declaraţie pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar şi nici cazier fiscal;
5. Declaraţie pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăşurare procedură de natură penală
împotriva sa;
6. Declaraţie pe propria răspundere că nu face parte din mai mult de 4 consilii de administraţie;
7. Declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie.
Municipiul Reghin a ales firma Romarketing pentru asistenţă în procesul de recrutare. Candidaţii trebuie să depună candidaturile până în data de
20.08.2015, orele 16:00, ora României. Documentele vor fi depuse în plic închis cu menţiunea: Aplicaţie pentru poziţia de membru în Consiliul de
Administraţie al RAGCL S.A.. Candidaturile vor fi depuse personal sau trimise prin poştă la adresa Romarketing, Oradea, str. Alexandru Vlahuţă,
nr. 3. Plicurile ajunse după data şi ora menţionate nu vor fi luate în considerare. În cazul în care plicul nu conţine toate documentele solicitate mai sus,
candidatura nu va fi luată în considerare.
Modelele de declaraţii necesare pentru dosar sunt disponibile pe bază de cerere la adresa: office@romarketing.ro. Candidaturile vor fi depuse în limba
română. Candidaţii selectaţi vor fi anuntaţi telefonic despre data la care va avea loc evaluarea si interviul. Persoanele selectate vor fi invitate să
prezinte dovezi de validitate a informaţiilor şi referinţe despre activitatea derulată.
În conformitate cu legislaţia în vigoare, membrii Consiliului de Administraţie pot fi recomandaţi de către Consiliul de Administraţie al societăţii, dar
confirmarea se va face de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

