Найменування, місцезнаход ження товариства:
Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі - ПАТ«Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат» (ПАТ «ЗАлК»),
69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15

Основний вид д іяльності:
виробництво алюмінію, глинозему, кремнію, феросиліцію та інших супутніх продуктів металургійного
виробництва; переробка первинного алюмінію з метою одержання обладнання, напівфабрикатів та
комплектувальних виробів; видобування кварциту та мінеральних ресурсів з природ них середовищ; виробництво
цегли, вапняного розчину, виробів з бетону та інших буд івельних матеріалів.

Вимоги до претендентів:
-

бути громадянином України;

-

повна вища освіта за напрямами: економічний, юридичний, технічний;

-

д освід роботи на керівних посадах не менш як 5 років;

д освід ведення переговорів на високому рівні з клієнтами, постачальниками,фінансовими інститутами,
партнерами, державними органами;
-

д освід сучасних стандартів управління виробництвом та підвищення виробничої ефективності.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
-

д отримання видів економічної діяльності під приємства;

д етальний план реформування товариства протягом року та джерела покриття збитку, утвореного за
результатами фінансово-господарської д іяльності товариства;
-

заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників товариства;

-

заходи щодо підвищення конкурентоспроможності;

-

пропозиції щодо залучення інвестицій д ля розвитку товариства;

-

заходи щодо охорони навколишнього середовища;

пропозиції щодо очікуваної д инаміки поліпшення основних показників фінансово -господарської діяльності
товариства.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або над силає електронною поштою перелік
документів:
-

заяву про участь у конкурсі;

належним чином завірені копії: документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки, або документів, що
засвідчують д освід роботи; документа про вищу освіту;
-

біографічну д овідку (резюме);

-

конкурсну пропозицію;

-

д овідку про відсутність у особи судимості;

-

рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на посаду д иректора ПАТ «ЗАлК»
відбудеться від повід но до Порядку проведення конкурсного від бору керівників державних суб’єктів
господ арювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 №777 «Про проведення
конкурсного від бору керівників державних суб’єктів господарювання».

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 18 вересня 2015 року за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л.
Українки, 26, кім. 306 (тел. 200-35-36) або на електронну адресу ksm@spfu.gov.ua або irin@spfu.gov.ua.
Конкурсний відбір відбудеться 30 вересня 2015 року о 10.00 за ад ресою: 01601, м. Київ,
вул.

Кутузова, 18/9, кім. 303. Оприлюд нення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті
Фонду не пізніше трьох днів з дати його завершення.
Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства та підлягає оголошенню:
Додаток 1 - відомості про баланс (форма №1)
Додаток 2 - звіт про фінансові результати (форма №2)
Додаток 3 - звіт про рух коштів (форма №3)
Додаток 4 - звіт про власний капітал (форма №4)
Додаток 5 - примітки до річної фінансової звітності (форма №5)

