До уваги суб'єктів господарювання області!
Український національний комітет Міжнародної торгової палати (ICC
Ukraine), заснований у 1998 році, як перший Національний комітет Міжнародної
Торгової Палати на території країн СНД, уповноважений Міжнародною Торговою
Палатою (ICC) – Світовою організацією бізнесу, яка заснована у 1919 році у
Парижі, представляти на національній території сучасні тенденції бізнесу та
сприяти розвитку міжнародного співробітництва.
Стратегічною метою ICC Ukraine є формування позитивного міжнародного
іміджу України, створення сприятливого бізнес-середовища для сталого розвитку
та процвітання.
Перевагою ICC Ukraine є партнерські відносини із Національними
комітетами ICC у 92 країнах світу для сприяння міжнародній торгівлі, опанування
нових ринків, пошуку партнерів та залучення інвестицій.
ICC Ukraine надає комплексну фахову допомогу національним
підприємствам через:
експертні консультації та діалог "влада-бізнес";
участь у 12 Комісіях та Робочих групах ICC;
представництво і головування у Громадських Радах при провідних
міністерствах та відомствах України для сприяння створенню умов ведення
бізнесу через діалог між представниками ділових кіл та влади.
Головні напрямки діяльності ICC:
розробка глобальних стандартів ведення бізнесу: Incoterms, торгове
фінансування. форс-мажор, міжнародні контракти (їх укладання та типові
форми), міжнародний арбітраж;
вирішення комерційних спорів Міжнародним Арбітражним Судом у Парижі;
послуги із запобігання і протидії комерційним злочинам (ICC Commercial
Crime Services);
проведення тренінгів-семінарів та конференцій, які стосуються усіх сфер
діяльності ІСС;
відстоювання інтересів міжнародного бізнесу в якості консультативного
органу в міжнародних інституціях, ООН, Європейському банку реконструкції
та розвитку, Світовому банку, СОТ та інших.
На даний час, на регіональному рівні, здійснюється пошук та підбір
кандидатури на посаду керівника регіонального представництва ICC Ukraine
у Кіровоградській області, на громадських засадах.
Кандидат на посаду має бути суб’єктом підприємницької діяльності великого
та середнього бізнесу (юридична особа,
зареєстрована на території
Кіровоградської області), який здійснює свою діяльність в регіоні та сприятиме
розвитку міжнародного співробітництва та залученню інвестицій через
впровадження кращих світових практик.
Пропозиції, щодо кандидатури на посаду керівника регіонального
представництва ICC Ukrain у Кіровоградській області, надавати департаменту
економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації на
e-mail: invest@economika.kr-admin.gov.ua тел. (0522) 32 13 96.
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