
 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” 

 

ogłasza konkurs  

na Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych i Finansowych 

 

Do zakresu czynności Zastępcy Prezesa ds. Ekonomicznych i Finansowych należy:  

• nadzór nad optymalnym wykorzystaniem środków finansowych w Spółdzielni; 

• nadzór nad sporządzaniem analiz ekonomicznych, planów i sprawozdań finansowych 

Spółdzielni; 

• sprawowanie nadzoru nad księgowością Spółdzielni; 

• nadzór nad zabezpieczeniem środków finansowych na inwestycje i rozliczaniem zadań 

inwestycyjnych; 

• rozliczanie kosztów GZM w poszczególnych nieruchomościach;  

• współpraca z Radą Nadzorczą w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji.  

 

Zastępca ds. Ekonomicznych i Finansowych bezpośrednio odpowiada za:  

• całokształt spraw związanych z działalnością finansowo – księgową; 

• działalność gospodarczą. 

 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, preferowane o profilu rachunkowość; 

• staż pracy min. 5 lat, w tym 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym; 

• znajomość przepisów w zakresie prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, rachunkowości, przepisów podatkowych niezbędnych 

w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowej oraz prawa pracy; 

• udokumentowana praca w spółdzielni oraz znajomość jej funkcjonowania; 

• biegła obsługa komputera oraz znajomość funkcjonowania programów finansowo-

księgowych, a w szczególności S-bit; 

• pełna zdolność do czynności prawnych; 

• przedstawienie referencji z ostatnich miejsc pracy. 

 

Wymagania dodatkowe:  

• znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych; 

• umiejętność kierowania zespołami, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania 

konfliktów; 

• znajomość zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych; 

• posiadanie licencji zarządcy nieruchomości; 

• mile widziane uprawnienia biegłego rewidenta. 

 

 

 



 

Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny oraz CV ze zdjęciem; 

• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań; 

• aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowiskach 

kierowniczych, które powinno być doręczone przed II etapem konkursu; 

• aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, które powinno 

być doręczone przed II etapem konkursu; 

• oświadczenie o: 

− braku toczących się w stosunku do kandydata postępowań karnych 

i karnoskarbowych oraz że w stosunku do kandydata nie został orzeczony środek 

zapobiegawczy w postaci zakazu zajmowania określonych stanowisk lub zakaz 

prowadzenia określonej działalności,   

− wyrażeniu zgody na weryfikację referencji, 

• oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenie dyrektywy 95/46/WE 

(RODO)”. 

 

 

Oferty należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska”, 01 – 318 Warszawa ul. Doroszewskiego 4, z dopiskiem „Konkurs na Zastępcę 

Prezesa ds. Ekonomicznych i Finansowych – nie otwierać”, w terminie do dnia 26.10.2020 r. 

do godz. 16:00. 

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii Spółdzielni.  

O terminie przeprowadzenia drugiego etapu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni. 

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” zastrzega sobie możliwość 

zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podawania przyczyny i bez 

rozstrzygnięcia.  

Oferty niespełniające formalnych warunków konkursu zostaną zwrócone kandydatom. 

 

 

Rada Nadzorcza 

Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska” 


