KMETIJSKA ZADRUGA PTUJ Z.O.O.
MIKLOŠIČEVA UL. 12
2250 PTUJ
Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., objavlja razpis za delovno mesto
DIREKTORJA zadruge
Izbran kandidat bo imenovan za direktorja za mandatno obdobje 5 let, z začetkom 01. 07. 2019.
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje
pogoje:
- končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje,
- pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
- poznavanje delovanja zadružnega sistema in kmetijske dejavnosti.
Od kandidata se pričakuje:
- vodenje zadruge v skladu z zakonom o zadrugah in zadružnimi pravili,
- vodenje in motivacija zaposlenih k doseganju poslovnih ciljev,
- pregled nad celotnim poslovanjem Skupine KZ Ptuj, s ciljem doseganja željenih rezultatov,
- oblikovanje odločitev za uspešno vodenje poslovanja in realizacijo poslovnega načrta,
- utrjevanje zaupanja zaposlenih in članov zadruge,
- spremljanje poslovne problematike in zagotavljanje rešitev,
- znanje vsaj enega tujega jezika.
Vlogi je potrebno priložiti:
- kratek življenjepis,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev,
- izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti,
- izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Kmetijski zadrugi Ptuj z.o.o. pridobitev podatkov iz
uradnih evidenc,
- vizijo nadaljnjega razvoja zadruge.
Pisno prijavo skupaj s prilogami, morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na razpis
za direktorja zadruge – Ne odpiraj« na naslov: Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o., Miklošičeva ul. 12, 2250
Ptuj, najkasneje 15 dni po objavi razpisa.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno in z vsemi dokazili o izpolnjevanju
pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o.
UPRAVNI ODBOR
Ptuj, 12. 02. 2019

