
                                                         O G Ł O S Z E N I E

           Rada  Nadzorcza  Kołobrzeskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Kołobrzegu,
ul.  Koszalińska  24  ogłasza  Konkurs  na   Prezesa  Zarządu Kołobrzeskiej  Spółdzielni
Mieszkaniowej .

Oferta ( zgłoszenie ) kandydatów powinno zawierać:  

1.  Życiorys (CV)  wraz ze zdjęciem i list motywacyjny, oraz informacja o sposobie
kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail ).

2. Zaświadczenia, świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające przygotowanie
zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej.

3. Zaświadczenie  z  Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności  (  wystawione nie
wcześniej jak 2 miesiące przed datą upływu składania ofert ) .

4. Oświadczenie  o  nie  prowadzeniu  przeciw  kandydatowi  postępowania  karnego,
karnoskarbowego, prokuratorskiego i sądowego.

5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności
prawnych.

6. Oświadczenie  o  nie  prowadzeniu  lub  rezygnacji  z  działalności  konkurencyjnej
wobec Spółdzielni z chwilą wyboru na  Prezesa Zarządu KSM .

7. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb konkursu".

8.  Oświadczenie  o  nie  pozostawaniu  w  związku  małżeńskim  oraz  braku
pokrewieństwa lub powinowactwa w stosunku do członków Rady Nadzorczej  oraz
członków Zarządu.

9. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie
wcześniej jak 2 miesiące przed datą upływu terminu składania ofert).

Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim
przypadku  w  trakcie  rozmowy  kwalifikacyjnej  kandydat  jest  zobowiązany  do
przedstawienia  Radzie  Nadzorczej  oryginałów  lub  urzędowych  odpisów
poświadczonych  przez  siebie  dokumentów.  Niespełnienie  tego  warunku  powoduje
wykluczenie z dalszego postępowania konkursowego.

Oferty należy składać  do  dnia  10 lipca 2020 r.  do  godz.15,00  w zamkniętej kopercie
z  adnotacją  ”Konkurs  na    Prezesa   Zarządu  Kołobrzeskiej Spółdzielni   Mieszkaniowej
w Kołobrzegu” bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółdzielni  w dniu roboczym w godz.
od  11,00-  do  14,00  lub  przesłać  na  adres:   Kołobrzeska  Spółdzielnia  Mieszkaniowa  ul.
Koszalińska  24, 78-100  Kołobrzeg  lub  drogą  elektroniczną  na  adres  email:
sekretariat@ksmkolobrzeg.pl

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje faktyczna data wpływu 
zgłoszenia do Spółdzielni, a nie data stempla pocztowego

Szczegóły na stronie internetowej www.ksmkolobrzeg.pl w zakładce Aktualności .

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania  danych osobowych przez Kołobrzeską Spółdzielnię 
Mieszkaniową  podane zostały na stronie internetowej Spółdzielni   www.ksmkolobrzeg.pl

http://www.ksmkolobrzeg.pl/


 

 

 

 


