
                                
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej 
„Przyjaźń” w Krzeszowicach, ul. Długa 18a, 32-065 Krzeszowice ogłasza: 
 

KONKURS NA FUNKCJĘ I STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU  
 
Opis stanowiska: 
miejsce pracy: Krzeszowice 
forma pracy: pełny etat 
umowa: umowa o pracę 
pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „Przyjaźń” 
w Krzeszowicach 
   
Zakres zadań: 
Zadania i obowiązki Prezesa Zarządu określają Statut Spółdzielni, Regulamin 
Zarządu oraz Regulamin Organizacyjny.  
 
Warunki jakie powinien spełniać kandydat: 

1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane) lub 
ekonomiczne,  

2. co najmniej 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni staż pracy 
na stanowiskach kierowniczych, 

3. wskazana  znajomość prawa spółdzielczego i zasad  funkcjonowania 
spółdzielni mieszkaniowej, 

4. znajomość zasad  funkcjonowania podmiotów gospodarczych w 
warunkach gospodarki rynkowej, 

5. znajomość zasad  zarządzania majątkiem spółdzielni, 
6. umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, 
7. komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji 

oraz prowadzenia negocjacji, 
8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z 

pełni praw publicznych, 
9. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku 

kierowniczym, 
10.  pełna dyspozycyjność, 
11.  zaświadczenie o niekaralności,  
12.  dobra znajomość obsługi komputera, 
13.  znajomość Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyjaźń” w 

Krzeszowicach 
14.  mile widziane: licencja zarządcy nieruchomości lub/i doświadczenie 

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych lub/i uprawnienia budowlane.  
 
 



Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. CV wraz z listem motywacyjnym, informacja o sposobie kontaktowania 

się z kandydatem (aktualny adres i telefon kontaktowy), 
2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata – dyplom 

ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończonych kursów i 
uzyskanych uprawnień, 

3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg i ocenę pracy zawodowej,, 
4. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności 

do czynności prawnych, 
5. Zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie toczy się wobec 

kandydata postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe, 
6. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, 
7. Oświadczenie o przyjęciu warunków Konkursu, 
8. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec 

Spółdzielni, 
9. Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej, 
10.  Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”. 

 
Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów 
Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA 
PREZESA ZARZĄDU (nie otwierać)” należy złożyć  do 29 maja 2015 roku do 
godz.15.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko– 
Własnościowej „Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18a w godzinach 
pracy lub listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia). 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki 
formalne nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 
7 dni przed ich terminem.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia 
postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez 
wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. Rada Nadzorcza 
powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania konkursowego. 
 
Informacje o Spółdzielni i Regulaminie niniejszego konkursu znajdują się na 
stronie http://www.sm.przyjazn.krzeszowice.com.pl 
 
 
Krzeszowice 28-04-15     RADA NADZORCZA 


