
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność ogłasza konkurs na stanowisko 

 GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO / CZŁONKA ZARZĄDU. 

- Wykształcenie wyższe,  ekonomiczne – specjalność rachunkowość lub wyższe ekonomiczne i podyplomowe 

studia z zakresu rachunkowości  

- co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości. 

- znajomość ustaw: prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, o własności lokali oraz innych z 

zakresu spółdzielczości mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych. 

- znajomość przepisów podatkowych i regulacji ZUS. 

- znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office oraz oprogramowania księgowego dla spółdzielni 

mieszkaniowych.  

Ponadto od kandydatów oczekujemy: 

- Umiejętności zarządzania majątkiem spółdzielni 

- Umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi 

- komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji 

- systematyczności i konsekwencji w działaniu. 

Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys ( CV) wraz ze zdjęciem, list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z 

kandydatem ( adres i  telefon kontaktowy. 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 

4. Zgodę na zasięgnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy. 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności  ( wystawioną nie wcześniej niż na 2 

m-ce przed datą upływu terminu składania zgłoszeń). 

6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karnoskarbowe. 

7. Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej. 

8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata , stwierdzające zdolność do pracy na 

stanowisku Głównego Księgowego. 

9. Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji. 

10. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji rekrutacji. Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. nr 

133, poz. 883, z póź. Zm.) 

Oferty należy składać do 9.10.2013r. na adres poczty elektronicznej : sekretariat@smjednosc.pl 

lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność 05-500 Piaseczno ul. Fabryczna 32A. 

 

Maria Rogozińska       Jan Kuranowski 


