Фонд державного майна України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади д иректора д ержавного
під приємства «У правління справами Фонду державного майна України»
Найменування, місцезнаход ження товариства:
Державне під приємство «У правління справами Фонду д ержавного майна України» (д алі – ДП «У правління
справами Фонду державного майна України»),
01601, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Основний вид діяльності:
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Вимоги до претендентів:
вища освіта за напрямами: економічний, юридичний, технічний;
володіння українською мовою;
досвід роботи керівником чи заступником керівника державного органу (територіального підрозд ілу), д ержавного
під приємства, установи, організації.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
перспективи розвитку під приємства та аналіз можливих ризиків;
заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або над силає електронною поштою перелік
документів:
заяву про участь у конкурсі;
належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію
засвідчують д освід роботи, копію документа про вищу освіту;

трудової книжки або документів, що

біографічну довідку (резюме);
конкурсну пропозицію;
довідку про від сутність у особи судимості;
рекомендації та інші документи на розсуд претендента.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на посаду д иректора ДП «Управління
справами Фонду д ержавного майна України» відбудеться відповід но д о 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 держа вних суб’єктів господарювання»
(зі змінами).

Заяви та конкурсні пропозиції приймаються у строк по 31 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 від бір відбудеться 10 листопада 2015 року об 11-00 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.

