
Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Piasecznie 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Prezesa Zarządu. 

 

Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące kryteria: 

 Preferowane wykształcenie wyższe, (studia wyższe bądź podyplomowe w zakresie 

zarządzania, ekonomii, prawa), 

 Co najmniej 7-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 

kierowniczym, mile widziane doświadczenie w spółdzielczości, 

 Znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej, 

 Znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów, 

gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, 

 Znajomość podstaw rachunkowości i zasad nadzoru spółdzielczego, audytu i kontroli 

finansowej w spółdzielniach, 

 Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z 

zakresu prawa pracy, 

 Kreatywność, komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji, 

 Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 

 Pełna dyspozycyjność, 

 Nie prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, 

 Dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym, 

 Obsługa komputera. 

Oferta powinna zawierać: 

1. List motywacyjny. 

2. CV (pełne) wraz ze zdjęciem oraz klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie 

informacji i przechowywanie danych osobowych w celu rekrutacji. 

3. Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV, w tym: 

 o wykształceniu, uprawnieniach zawodowych, odbytych kursach, szkoleniach, 

itp., 

 dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej; 

4. Oświadczenia o: 



 nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Jedność” w Piasecznie, 

 niekaralności karnej i dyscyplinarnej oraz nie podleganiu ograniczeniom lub 

zakazom pełnienia funkcji kierowniczych, 

 oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi postępowania 

prokuratorskiego lub sądowego związanego z działalnością gospodarczą, 

 zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich akceptacja,  

 wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze postępowania konkursowego, 

 zachowaniu w tajemnicy informacji, jakie kandydat uzyska o działalności 

Spółdzielni w toku prowadzonego postępowania. 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko Prezesa 

Zarządu SM „Jedność” w Piasecznie – Nie otwierać do posiedzenia komisji”, 

w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedność” w Piasecznie, w godzinach od 8.00 do 

15.00 w dni robocze 

lub 

przesłać na adres: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność” w Piasecznie, ul. Fabryczna 32A, 05-500 Piaseczno. 

w terminie do dnia 28 lutego 2015 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Spółdzielni). 

 

Na kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata. 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną 

powiadomieni pisemnie i telefonicznie. 

Oferty zgłoszone po terminie jak też zawierające braki formalne podlegają odrzuceniu. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. 

Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Jedność” w Piasecznie oraz informacje o Spółdzielni znajdują się na stronie 

internetowej www.smjednosc.pl. 

 


