
Rada Nadzorcza
Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z siedzibą przy ul. Koszalińskiej 24, 78-100 Kołobrzeg
ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępca Prezesa - Główny Księgowy

Miejsce pracy:   Kołobrzeg  

Wymagane kwalifikacje kandydata

• wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym (preferowane finanse, rachunkowość),
• uprawnienia do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego (wykonywanie / świadczenie usług w

zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych),
• co  najmniej  5  –  letni  staż  pracy,  w  tym nie  mniej  niż  3  lata  na  stanowisku  kierowniczym w dziale

księgowości,
• znajomość prawnych i ekonomicznych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych,
• znajomość przepisów podatkowych i regulacji ZUS,
• znajomość zasad audytu i kontroli finansowej oraz rachunkowości zarządczej,
• znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedza w

zakresie prawa pracy,
• znajomość  programów  komputerowych  w  zakresie  księgowości  (mile  widziana  znajomość  programu

„MIESZCZANIN”),
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
• pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec

kandydata,
• kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność i odporność na stres.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

• przedstawienia pisemnej koncepcji działania pionu finansowo-księgowego spółdzielni mieszkaniowej,
• umiejętności zarządzania majątkiem spółdzielni mieszkaniowej,
• komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji.

Kandydaci posiadający doświadczenie zawodowe na stanowisku Zastępcy Prezesa - Członka Zarządu będą
zobowiązani do udokumentowania faktu uzyskania absolutorium.
Mile  widziane  będą  dodatkowe  udokumentowane  kwalifikacje  z  zakresu  organizacji  i  zarządzania  oraz
doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych.

Sposób przygotowania    ofert  

Oferty z dokumentami oraz podanym zwrotnym adresem pocztowym, numerem telefonu kontaktowego i
adresem elektronicznym należy  składać  w zamkniętych  kopertach  z  adnotacją  „Konkurs  na  stanowisko
Zastępca Prezesa – Główny Księgowy Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Kołobrzegu”. Wymagane
do oferty dokumenty wyszczególnione zostały   na stronie internetowej  www.ksmkolobrzeg.pl w zakładce
Aktualności. 

Miejsce i     termin składania i     nadsyłania ofert  

• Sekretariat Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Koszalińska 24, 78-100 Kołobrzeg do dnia
31.05.2020 r.  do  godz.  15.00. lub   drogą  elektroniczną   na  adres  email  :
sekretariat@ksmkolobrzeg.pl

• Oferty nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. 
• Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu

• rozmowy  kwalifikacyjne  z  kandydatami  na  stanowisko  Zastępca  Prezesa  –  Główny  Księgowy  będą
przeprowadzane przez Radę Nadzorczą w  siedzibie Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

• kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, 
• o wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą mailową.
• Rada  Nadzorcza  zastrzega  sobie  prawo  w  każdym  czasie,  bez  podania  przyczyny,  zakończyć

postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia konkursu,
• rolę komisji konkursowej pełni Rada Nadzorcza Kołobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Ogólne  informacje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych  przez  Kołobrzeską  Spółdzielnię
Mieszkaniową podane zostały na stronie internetowej Spółdzielni www.ksmkolobrzeg.pl

http://www.ksmkolobrzeg.pl/

