
ANWIL Spółka Akcyjna („Spółka”) to spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN należąca do grona 

największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca 

istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 

1966 roku – jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest 

liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i 

przewodzi krajowemu rynkowi PCW jako jedyna firma w Polsce, produkując suspensyjny 

polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich 

producentów PCW i nawozów  mineralnych, eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na 

świecie. 

Członka Zarządu, Dyrektora Sprzedaży 

ważne do: 13.03.2018 roku 

Rada Nadzorcza Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: 

1. życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny  

2. oświadczenia o: 

• korzystaniu w pełni z praw publicznych 

• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 

• niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania  

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych 

• zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

przez Radę Nadzorczą spółki ANWIL Spółka Akcyjna oraz przez PKN ORLEN S.A. moich 

danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego na 

stanowisko Członka Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)" 

3. oryginały lub urzędowe odpisy oryginałów dokumentów potwierdzających: 

• ukończenie studiów wyższych 

• co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe kandydata 

• co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo 

wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek 

• dodatkowe umiejętności (np. referencje, rekomendacje, certyfikaty) 

4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej 

niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń w postępowaniu 

kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki) 

5. oświadczenie o spełnianiu wymogów dla członka organu zarządzającego określone  

w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) 

6. oświadczenie i informacje dotyczące funkcji pełnionych w organach innych podmiotów 

Z zastrzeżeniem dalszych postanowień ogłoszenia, katalog wymogów określonych w ww. 

zgłoszeniu (pkt.1–6) uprawnia kandydata do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu 

kwalifikacyjnym.  

Zgłoszenie na stanowisko Członka Zarządu powinno zawierać: 

• posiadania wykształcenia wyższego; mile widziane posiadanie dodatkowych 

kursów/certyfikatów, np. MBA 

• posiadania minimum 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą (marketing będzie 

dodatkowym atutem) w spółkach produkcyjno-handlowych b2b o zasięgu międzynarodowym,  

preferowane osoby z praktyczną znajomością branży rolnej, chemicznej i/lub petrochemicznej; 

mile widziane dłuższe doświadczenie na stanowiskach kierowniczych 

• posiadania doświadczenia w branży produkcyjnej, preferowane w branży chemicznej  

• znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bezpośrednie kontakty 

biznesowe (w mowie i piśmie) 

• znajomości innych języków obcych, co będzie dodatkowym atutem 

• posiadania popartych sukcesami kompetencji w zakresie budowania i realizacji strategii 

sprzedaży, wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych i etycznych, 

umiejętności efektywnego działania pod presją czasu i wyniku, decyzyjności 

Od Kandydata na stanowisko Członka Zarządu oczekujemy: 

• kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie działalnością Spółki w ramach kolegialnego zarządu 

• realizację strategii biznesowej Spółki oraz zapewnienie jej właściwego rozwoju 

• zarządzanie obszarem sprzedaży produktów i marketingu Spółki  

Osoba pełniąca Funkcję Członka Zarządu będzie odpowiedzialna za: 

Przesłane w procesie kwalifikacyjnym dokumenty mogą być kopiami dokumentów lub kopiami 

urzędowych odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata, poświadczonymi przez 

kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki, w takim przypadku kandydat na stanowisko 

Członka Zarządu Spółki jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów 

dokumentów lub notarialnie poświadczonych dokumentów potwierdzających ww. kwalifikacje, 

w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania 

kwalifikacyjnego. Kandydatury, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu podlegają 

odrzuceniu. Zgłoszenia nie spełniające tego wymogu oraz zgłoszenia, które zostały złożone po 

terminie określonym dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.   

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 13.03.2018 r. (decyduje data doręczenia zgłoszenia 

na jeden ze wskazanych poniżej adresów).  

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Członka Zarządu Spółki może zostać odebrane osobiście 

przez kandydata pod adresem wskazanym poniżej w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia 

zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, tj. dnia powołania Członka Zarządu Spółki. Zgłoszenia 

nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 2 miesięcy od dnia powołania Członka 

Zarządu Spółki, o czym Spółka zawiadomi na swojej stronie internetowej.  

Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez 

wyłonienia kandydata / kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny. 

Kandydat powinien spełniać łącznie następujące warunki: 

1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane  

w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych 

2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, 

wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej 

umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek 

3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych  

lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek 

4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych,  

a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka 

organu zarządzającego w spółkach handlowych 

Kandydatem na stanowisko Członka Zarządu nie może być osoba, która 

spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, 

senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego  

na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej 

umowy o podobnym charakterze 

2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz 

uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 

3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę  

na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze 

4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji 

związkowej spółki z grupy kapitałowej 

5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń wraz z wymaganymi 

dokumentami na adres e-mail: 

rekrutacja.gk@orlen.pl 

 
Pisemne zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy przesyłać na adres: 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 

Obszar Kadr, Biuro Partnerów Biznesowych HR 

ul. Chemików 7, 09-411 Płock  

z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora  

Sprzedaży w ANWIL S.A..” 


