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Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,BEsKlD.'w Nowym Sączu
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza SpÓłdzie|ni Mieszkaniowej ,,BESKID'' W Nowym Sączu ogłasza konkurs
na stanowisko Prezesa Zarządu SpÓłdzie|ni Mieszkaniowej,,BESKID'' w Nowym Sączu'

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złozenie ofeńy zawierającej:
1) Źyciorys (CV) i|ist motywacyjny oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres,

telefon kontaktowy, adres poczty e-mail),
2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie,
3) odpisy innych dokumentÓw, np.: dyp|omow, zaświadczeń |ub ceńyfikatÓw,
4) Świadectwa pracy |ub zaŚwiadczenie potwierdza1ące minimum 1O-|etni staz pracy, w tym staŻ pracy

na stanowisku kierowniczym,
5) aktua|ną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekara|ności (wystawioną n|e wcześniej niŻ 2

miesiące przed datą upływu składania ofert),
6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdo|ności do czynnoŚci prawnych,
7) oŚwiadczenie o rezygnaĄi, z chwi|ą wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu z działa|ności

konku rencyjnej wobec spÓłdzie|ni,
B) pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych d|a potrzeb konkursu zgodnie z przepisami

o ochronie danych osobowych,
9) oŚwiadczenie o braku pokrewieństwa |ub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
10) aktuaIne zaŚwiadczenie Iekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych

na stanowisku kierowniczym (wystawione przez |ekaza medycyny pracy nie wcześniej
przed datą upływu terminu składania ofeń).
pisemne oświadczenie o zapoznaniu się zzasadami pzeprowadzenia konkursu i ich akceptacji.

Wymagania konieczne dla kandydata:
wykształcenie wyższe - techniczne, ekonomiczne Iub prawnicze,
co najmniej 10 - |etni staż pracy, w tym staz pracy na stanowisku kierowniczym,
znajomośĆ prawa spÓłdzie|czego i zasad fu n kcjonowan ia spÓłdzieIn i.
posiadanie pełnej zdolnoŚci do czynności prawnych,
niekara|noŚÓ za umyŚ|ne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia umoz|iwiający pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Wymagania preferowane dla kandydata:
znajomoŚc prawnych i ekonomicznych aspektÓw funkcjonowania podmiotÓw gospodarczych
w warunkach gospodarki rynkowej,

f) umiejętnośÓ kierowania zespołem i zarządzania zasobami |udzkimi oraz wiedza z zakresu prawa
pracy,

3) komunikatywnoŚć, rzetelnośÓ i umiejętnośc podejmowania decyzji,
4) pełnadyspozycyjnośÓ.

ofeńy na|ezy składac osobiŚcie w sekretariacie SpÓłdzie|ni u|' B.A. Konstanty 12A,33 -300 Nowy
Sącz w terminie od dnia 17.o7-2o20r. do dnia 3,|.O7-2O2or. w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy SpÓłdzie|ni w zak|ejonej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Prezesa
Zarządu,,, ofertę można złoŻyć |istem po|econym (decyduje data wpływu ofeńy do SpÓłdzie|ni).
W terminie składania ofert moina zapoznać się z Regu|aminem konkursu wyłozonym w sekretariacie
SpÓłdzieIni.
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