
 RADA  NADZORCZA  RAWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ 

ogłasza  konkurs  na  Członka Zarządu 

Wymagania dla kandydatów :

§ wykształcenie minimum średnie ,

§ co najmniej 10 -letni staż pracy, w tym co najmniej 5- letni staż na stanowiskach kierowniczych, najlepiej na  stanowisku
głównego księgowego lub jego zastępcy,

§ znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, 

§ znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych  i z zakresu ZUS,

§ komunikatywność, rzetelność i umiejętność podejmowania decyzji,

§ posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

§ niekaralność za umyślne przestępstwo w tym przestępstwo skarbowe,

§ znajomość obsługi komputera,

§ mile widziane członkostwo Rawickiej SM.

Oferty należy składać do dnia 15 marca 2020 r. w siedzibie Spółdzielni  63-900 Rawicz ul.  H.Sucharskiego 15,

w zamkniętych kopertach, zaadresowanych do Rady Nadzorczej RSM Rawicz, z adnotacją: „Konkurs na Członka
Zarządu”  wraz z wymaganymi załącznikami. 

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać aktualne i podpisane dokumenty:

1.  życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny oraz dane kontaktowe (adres, telefon ,  poczta e-mail),

2.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3.  oświadczenie  że w stosunku do kandydata nie toczy się postępowanie i nie był on skazany prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub karnoskarbowe,

4.  oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

5.  pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady UE
z dnia 27.04.2016r o ochronie danych osobowych,

6.  oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,

Wybrany przez Radę Nadzorczą Członek Zarządu pełnił będzie funkcję nieetatowo, do dnia 31.12.2020 roku ,     
 z uzgodnionym wynagrodzeniem.   Do obowiązków członka zarządu należeć będzie m.in. uczestnictwo                         
w posiedzeniach zarządu oraz analizowanie działalności  finansowo - księgowej.

Rada Nadzorcza RSM Rawicz, zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyłonienia kandydata         
i bez podania prz yczyny.

Informujemy, że Administratorem danych jest Rada Nadzorcza Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawiczu ul. 
H.Sucharskiego 15.  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Wszelkie dokumenty związane z postępowaniem kwalifikacyjnym zostaną zwrócone kandydatom 

drogą pocztową lub poprzez odbiór osobisty, bezpośrednio po zakończeniu tego postępowania. 

Procedura konkursowa jest dwuetapowa :                                                                                                                          

W etapie pierwszym Rada sprawdza spełnienie przez kandydatów wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
 oraz kwalifikuje do trzech  kandydatów do II etapu.  

  Drugi etap obejmuje rozmowy z wybranymi kandydatami, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  oraz 
ostateczną ocenę kandydatów  i ustalenie  wyniku konkursu.    Kandydaci,  nie  zakwalifikowani do II etapu zostaną o 
tym powiadomieni po zakończeniu konkursu.
 Rada Nadzorcza dokonuje wyboru, w formie Uchwały.  

                                                                                                  Przewodnicząca Rady Nadzorczej                    

Rawicz, 19.02.2020 r.                                                                                               Maria  Dubicka


