
Krzeszowice dn. 30.08.2018 
 

 

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  Lokatorsko–Własnościowa  "Przyjaźń" w Krzeszowicach  

ogłasza konkurs na stanowisko:  
 

GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO  (1 etat) 
 

Od kandydatki / kandydata oczekujemy: 

• wykształcenia ekonomicznego; minimum średnie kierunkowe, preferowane wyższe lub podyplomowe w 

zakresie rachunkowości 

• min. 5  lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku głównego księgowego, 

zastępcy GK  lub samodzielnego księgowego; preferowane doświadczenie w księgowości spółdzielni 

mieszkaniowej 

• zgody na podjęcie funkcji Członka Zarządu, zgodnie z formalnymi wymogami Spółdzielni 

• znajomości prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych 

• biegłej znajomości oraz praktycznego stosowania ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, 

przepisów w zakresie wynagrodzeń, itd. 

• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera w tym programów MS Office (Word, Excel) 

• niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, 

obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w 

rozdziale 9 ustawy o rachunkowości  

• posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych  

• umiejętności zarządzania i podejmowania poprawnych decyzji, umiejętności kierowania zespołem ludzkim 

i bardzo dobrej organizacji pracy własnej, terminowości, rzetelności, dokładności oraz aktywności w 

działaniu, dobrego stanu zdrowia, umiejętności budowania pozytywnych relacji 

Dodatkowe atuty: 

• certyfikat księgowy MF, znajomość systemu "Mieszczanin", uprawnienia lustratora w spółdzielczości 
 

Wymagane oświadczenia:  (zgodnie z załącznikiem dostępnym na stronie internetowej www.smprzyjazn.pl) 

• oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji   

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  

• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe  

• oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej i niepozostawaniu w związku małżeńskim 

albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z osobami prowadzącymi 

działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„Przyjaźń” w Krzeszowicach  

• oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej z 

członkami rady nadzorczej i nie pozostawania w związku małżeńskim z członkiem rady nadzorczej  

• oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i 

informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Przyjaźń” w 

Krzeszowicach  

• oświadczenie o rezygnacji, z chwilą powołania na Członka Zarządu, z prowadzonej działalności 

konkurencyjnej wobec Spółdzielni, w szczególności, jako wspólnik albo członek władz w podmiotach 

gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec spółdzielni bądź, jako członek władz w 

tych podmiotach, z którymi spółdzielnię wiążą umowy o roboty i/lub dostawy towarów lub usług  
Wymagane dokumenty: 

• CV, list motywacyjny i oświadczenia j.w., 

• potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie, 

doświadczenie zawodowe i dodatkowe kwalifikacje. 
 

Oferty należy składać najpóźniej do dn. 21.09.2018 do godz. 14.00 za pośrednictwem 

➢ e-mail'a na adres biuro@smprzyjazn.pl lub tradycyjnej poczty (liczy się data wpływu do 

Spółdzielni), lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni ul. Długa 18A w Krzeszowicach.  

Dodatkowe informacje pod nr tel. 12-282-09-04.  

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

https://smprzyjazn.pl/dokumenty/Zalacznik_-_oswiadczenia_dla_kandydatow_na_GK_2018-08-30.pdf
https://www.smprzyjazn.pl/
mailto:biuro@smprzyjazn.pl

