Фонд державного майна України ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади генерального директора
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів».
Найменування, місцезнаход ження товариства:
Публічне акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (далі –
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів»),
02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 15.

Основний вид діяльності:
Забезпечення прав громадян України на придбання акцій об’єктів приватизації за рахунок усіх діючих видів
платежів; надання комплексу послуг з питань підготовки підприємств до приватизації та післяприватизаційної
під тримки; під тримка під приємництва, надання комплексу консультаційних та практичних послуг; організація та
проведення аукціонів, торгів та конкурсів з продажу цілісних майнових комплек сів, рухомого та нерухомого
майна, майна підприємств-банкрутів тощо; продаж заставленого майна, д іяльність на ринку інформаційних
послуг.

Вимоги до претендентів:
1) Вища освіта за напрямами: економічний, юрид ичний, технічний.
2) Бажане володіння українською мовою.
3) Працювати щонайменше 3 роки на керівних посадах.
4) Позитивний досвід в управлінні підприємствами по наданню торгово -інформаційних, консалтингових послуг
буде перевагою.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
-

д етальний план реформування товариства протягом року;

-

заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників товариства;

-

план заход ів щодо погашення кред иторської заборгованості та заборгованості із виплати заробітної плати.

Для участі в конкурсному від борі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік
документів:
-

заяву про участь у конкурсі;

належним чином завірені копію д окумента, що посвідчує особу, копію труд ової книжки або документів, що
засвідчують д освід роботи, копію 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 генерального д иректора ПАТ ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів» відбудеться відповід но до Порядку проведення конкурсного відбору
керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03
вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання»
(зі змінами).

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 15 жовтня 2015 року за адресою: 01601, м. Київ, бул. Л.
Українки, 26, кім. 306 (тел. 200-36-48, 200-34-52) або на електронну адресу mila1@spfu.gov.ua або
irin@spfu.gov.ua. Конкурсний відбір від будеться 22 жовтня 2015 року об 11-00 за адресою: 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 – відомості про
баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) д одається в електронному вигляді».

