Rada Nadzorcza Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Przedwiośnie" w Warszawie,
ul. Ogólna 1, ogłasza konkurs na stanowisko

Prezesa Zarządu
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub
samodzielnym.
3. Znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i praktycznych zasad
funkcjonowania spółdzielni.
4. Znajomość prawnych, technicznych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych oraz zarządzania nieruchomościami.
5. Umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedza z zakresu prawa
pracy.
6. Komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji.
7. Znajomość obsługi komputera, w tym środowiska MS Office.
8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. Niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe.
Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:
 życiorys (CV) wraz ze zdjęciem;
 list motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon
kontaktowy, adres poczty e-mail);
 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, np.: dyplomów, zaświadczeń lub
certyfikatów;
 świadectwa pracy lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy;
 oświadczenie kandydata o niekaralności (w wypadku wyboru złożenie zaświadczenia o
niekaralności w terminie 3 dni od dnia wyboru);
 oświadczenie o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania prokuratorskiego lub
sądowego związanego z działalnością gospodarczą lub działalnością w organach osób
prawnych;
 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności
prawnych;
 pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z
o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO;
 pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzenia konkursu i ich
akceptacji.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu, tryb złożenia oferty i jej wymagania znajdują się w
Regulaminie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu, dostępnym w biurze Spółdzielni przy ul.
Ogólnej 1 w Warszawie i na stronie internetowej Spółdzielni: http://www.przedwiosnie.com.pl/.

Oferty można składać do dnia 1 lutego 2019 roku w zaklejonej kopercie w sekretariacie Spółdzielni w
dniach poniedziałek – piątek w godzinach 10.00 – 14.00 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa
Zarządu – nie otwierać”.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wyłonienia kandydata na
Prezesa Zarządu bez podania przyczyn.

