Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność ogłasza konkurs na stanowisko
PREZESA ZARZĄDU/ CZŁONKA ZARZĄDU.
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne , prawnicze, techniczne lub o podobnym profilu – staż
pracy min. 10lat: w tym 5 – letni na stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej lub w zarządzaniu
nieruchomościami.
Posiadanie lub bycie w trakcie uzyskania licencji do zarządzania nieruchomościami .
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
- Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
- Znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania
spółdzielni mieszkaniowych.
- Znajomość zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej.
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. Odpis uprawnień – licencja i inne potwierdzające znajomość tematyki związanej z funkcjonowaniem
Spółdzielni Mieszkaniowych.
4. Dokumenty potwierdzające minimum 10 letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym w spółdzielni mieszkaniowej lub 5 – letni staż w zarządzaniu
nieruchomościami.
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 Prezesa ( wystawioną nie wcześniej niż 2 m-ce przed datą upływu terminu składania
zgłoszeń)
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

