OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA BIURA
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W NOWYM SĄCZU

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu ogłasza niniejszym konkurs otwarty
na stanowisko:
Dyrektora Biura Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe
Preferowane: ekonomia, zarządzanie, rybactwo
2. Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
3. Doceniona będzie wiedza z zakresu gospodarki rybacko – wędkarskiej
4. Dobra znajomość procedur formalno-prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów
rynkowych i stowarzyszeń
5. Warunki zdrowotne pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora BO
6. Kandydatem nie może być osoba karana i wobec której toczy się postępowanie karne lub
skarbowe
7. Umiejętność biegłej obsługi komputera( Windows, MS Office, email , strony WWW)
8. Prawo Jazdy kategorii co najmniej B
9. Znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem
Oferty należy składać w Biurze Zarządu Okręgu PZW 33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych nr
14 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „KONKURS” do dnia 23 grudnia 2015 roku do godziny 15.
Oferty wysłane pocztą będą rozpatrzone, o ile dotrą do Biura Okręgu przed upływem w/w terminu.
Oferty złożone/nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Oferta aplikacyjna powinna zawierać:
1. Podanie / list motywacyjny
2. CV kandydata zawierające adres zamieszkania oraz numer telefonu
3. Pisemne uzasadnienie znajomości gospodarki rybacko-wędkarskiej (maksymalnie 1 strona
czcionka 12), chyba że kandydat może takową wiedzę udokumentować - wtedy wystarczą
kserokopie odnośnych dokumentów
4. Posiadane referencje
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadanie prawa jazdy.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
Ponadto osoba powinna odznaczać się:
- zaangażowaniem, rzetelnością i samodzielnością w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
- umiejętnością pracy w zespole, planowaniem i doskonałą organizacją pracy.
Oferujemy :
- pracę w dużej organizacji o uznanej renomie
- odpowiedzialną pracę na stanowisku kierowniczym
- atrakcyjne wynagrodzenie

Konkurs przebiegać będzie dwuetapowo tj. po analizie nadesłanych ofert wybrani aplikanci zostaną
poinformowani do dnia 15 stycznia 2016 roku telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej.
Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo:
1. Uznaniowego wyboru kandydata, bez podania uzasadnienia
2. Odwołania konkursu lub rozpisania go ponownie bez podania przyczyny
Ogłoszenie zamieszczone zostaje na stronie internetowej PZW w Nowym Sączu.

