
RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W PRUDNIKU 

 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych 

 

1. Osoba przystępująca do konkursu powinna spełniać niżej wymienione warunki: 

 wykształcenie wyższe techniczne,  

 co najmniej 5-letni staż pracy, 

 znajomość przepisów prawa budowlanego, zasad funkcjonowania spółdzielni 

mieszkaniowych,  

 członkostwo w Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku, 

 doświadczenie w zakresie przygotowania, prowadzenia inwestycji i remontów 

budowlanych, 

 znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, 

 umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, 

 komunikatywność i wysoka kultura osobista, 

 umiejętność zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej, 

 pełna zdolność do czynności prawnych, niekaralność, dyspozycyjność, 

 brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym. 

2. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać: 

 list motywacyjny (CV) ze zdjęciem, opis przebiegu pracy zawodowej, informację o 

sposobie kontaktowania z kandydatem, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail 

 dokumenty potwierdzające informacje zawarte w CV w tym: 

 kopię/odpis dyplomu ukończenia studiów, uprawnień zawodowych, kursów 

(dyplomy, licencje, certyfikaty, zaświadczenia), 

 kopie dokumentów potwierdzające staż pracy i posiadane doświadczenie 

zawodowe, 

 pisemne oświadczenia o: 

 korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności 

prawnych, 

 wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

 posiadaniu nieograniczonej przepisami prawa zdolności do zajmowania 

stanowisk kierowniczych i nieprowadzeniu wobec kandydata żadnego 

postępowania, 

 nieprowadzeniu wobec Spółdzielni działalności konkurencyjnej (zgodnie z art. 

56 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze) lub jej 

zakończenie najpóźniej do dnia objęcia stanowiska członka Zarządu, 



 niepozostawaniu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w 

linii prostej lub powinowactwa w drugim stopniu linii bocznej z członkami 

Rady Nadzorczej Spółdzielni (zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 16 września 1982 

roku Prawo spółdzielcze), a w przypadku takiego kandydata oświadczenie 

odpowiedniego członka Rady Nadzorczej o  wyłączeniu się z prowadzonego 

postępowania konkursowego i rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej 

Spółdzielni do dnia objęcia stanowiska członka Zarządu przez kandydata, 

 niekaralności oraz, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie sądowe 

ani karno-skarbowe 

 dobrym stanie zdrowia (w przypadku wyboru przedstawienie zaświadczenia 

lekarskiego wystawianego przez lekarza medycyny pracy  w terminie do 21 dni 

od wyboru) 

3. Oferty 

 

Złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów oznacza wyrażenie przez niego 

zgody na konkurs oraz tryb i zasady jego przeprowadzenia.  

Wszystkie dokumenty sporządzone przez osoby aplikujące powinny być własnoręcznie 

podpisane, a kopie potwierdzone również własnoręcznym podpisem za zgodność z 

oryginałem. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.  

O terminie i miejscu prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną 

powiadomieni telefonicznie i e-mailowo. 

Wynik konkursu zostanie przekazany składającym oferty  telefonicznie oraz zostanie 

opublikowany na stronie internetowej SM Prudnik. 

 

 

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętych 

kopertach   z dopiskiem „KONKURS NA ZASTĘPCĘ PREZESA” w terminie do 17 sierpnia 

2022 roku do godz. 12.00,  pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście w 

sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku ul Wyszyńskiego 1A, 48-200 Prudnik, 

telefon 77 436 24 13. 

Oferty złożone po terminie i godzinie na składanie ofert oraz zgłoszenia niespełniające 

wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu.  

Odrzucone lub pozostawione bez rozpatrzenia oferty zostaną zniszczone lub na pisemne 

życzenie zostaną odesłane.  

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego 

w każdym czasie bez podania przyczyn. 

 

 

  


