
O G Ł O S Z E N I E  
Rada Nadzorcza Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej STOKŁOSY  

ul. Jastrzębowskiego 22, 02-786 WARSZAWA 
ogłasza konkurs na wybór Prezesa Zarządu 

I. Wymagania wobec kandydatów  
1. Wymagania konieczne: 

1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, prawnicze lub techniczne, 
2) co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięcioletni staż pracy 

na stanowiskach kierowniczych, 
3) korzystanie w pełni z praw publicznych, 
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, 
5) niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, 
6) nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec SBM STOKŁOSY, 
7) dobra znajomość prawa spółdzielczego, zasad funkcjonowania spółdzielni oraz statutu 

SBM STOKŁOSY, 
8) dobra znajomość prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej, 
9) znajomość zasad rachunkowości oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych, 

10) znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
11) umiejętność kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi, 
12) komunikatywność i umiejętność podejmowania decyzji,  
13) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym, 
14) dobra znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Excel, PowerPoint),  
15) dyspozycyjność. 

II. Zawartość oferty 
1. Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie musi zawierać: 

1) życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu w trakcie 
trwania konkursu (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail), 

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających 
wykształcenie, 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie innych dokumentów (dyplomów, 
zaświadczeń lub certyfikatów) – jeżeli dotyczy, 

4) dokumenty potwierdzające minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej 
pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, 

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,  
6) informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą 

niż miesiąc przed jej złożeniem, 
7) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,  
8) oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego 

danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni,  
9) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych 

do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed datą upływu składania ofert), 

10) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursu i jego 
akceptacji. 
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III. Składanie ofert: 
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w terminie 

do 03 sierpnia 2015 r. do godziny 18:00. 
2. Ofertę zawierającą wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt. II, należy składać 

w zaklejonej kopercie bezpośrednio w pokoju nr 117 w siedzibie SBM Stokłosy w dni robocze 
w godz. 8.00 – 15.00 lub przesłać na adres: SBM STOKŁOSY ul. Jastrzębowskiego 22, 02-
786 Warszawa. Na kopercie należy dopisać „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu SBM 
STOKŁOSY, nie otwierać”.  

3. Statut SBM Stokłosy, Sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz Regulamin Konkursu 
są do wglądu na stronie internetowej www.stoklosy.com.pl oraz w siedzibie Spółdzielni 
(pok. 117). 
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