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OGIOSZENIE O KONKURSIE

Rada Nadzorcza
Sp6tdzielni Mieszkaniowej RADNA

oglasza konkurs na stanowisko:

CZLONEK ZARZADU DO SPRAW
E KO tN O M I CZN O-FI NANSOWYC

(w niepelnym wymiarze etatu)

Kandydat winien spelniai nastqpujqce wymagania kwalifikacyjne:
- wyksztalcenie wy2sze ekonomiczne,
- co najmniej roczny sta2 pracy na stanowiskach kierowniczych w slu2bach fi nsowo-ksiqgowych,
- po2qdana znajomo6i spdfdzielczoici mieszkaniowej oraz licencji zarzqdcy

szczeg6ly dotyczqce konkursu znajduiq siq na stronie internetowei s

Oferty, nale2y skladai w zamkniqtych kopertach zatytulowanych
" Kon kurs na Czlon ka Zarzqdu ds, Ekonom iczno-Fina nsowych,,
z podaniem adresu zwrotnego, w sekretariacie w siedzibie
SM RADNA, ul. Radna 15a,00-341 Warszawa
(w godzinar:h pracy Sp6tdzielni) lub przestai poczta na powy2szy ad
1.6.01.2014 r. godz.15,0O (decyduje data wplywu do Sp6ldzielrri),

Konkurs przeprowadzi Rada Nadzorcza Sp6ldzielni mieszkaniowej RADNA.
o terminie i miejscu postepowania konkursowego, kandydaci ;zostanq powia

Rada Nadzcrrcza SM RADNA zastrzega sobie prawo odwofanria lub uni
podarria przyczyn.

- www.smradna.pl

w terminie do dnia

omieni indywidualnie.

;inienia konkursu - bez
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OGTOSZENIE O KONKURSIE

Rada Nadzorcza
Sp6fdzielni Mieszkaniowej RADNA

ogfasza konkurs na stanowisko:

czt oNtEK ZARZADU DO SPRA

E KO N O M I CZN O.FI NANSOWYC
(w niepeinym wymiarze eAtu)

Do konkursu mo2e przystqpii osoba, ktdra spetnia nastgpuj4ce
o Posiada wyksztalcenie wyisze ekonomiczne oraz przynajmniej

sta n o w i s ka c h ki e ro w n i czych w sluibach fi na nsowo*siggowych.
o Posiada Certyfikat Ministra Finans6w uprawniajqqy do

rachunkowvch.
o Posiada znajomoSi przepis6w ustaury o rachunkowo{ci i ustaw

o Nie byia karana i nie toczy sie przeciw niej postqpowanie kame
r Dysponuje dobrym stanem zdrowia.
. Wyra2a zgodq na przetwazanie swoich danych osob,olrycfi.

29,08,1997 r. o ochronie danych osobowych do celdw
Oferty os6b przystqpujarych do konkurcu powinny zawiera*

1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, list motl'$acyjny,
2. o(wiadczenie o niekaralno6ci oraz oSwiadczenie, ie w stosunku S

postqpowa nie karne lub karno-skarbowe,
3, Kopie dokument6w potwierdzajqcych wyksztatcenie i
4. oiwiadczenia o zgodzie na pzetwananie danych osobounfch.

Szczeg6ty oferfy znajdujq siq na stronie internetowej Spdldzi,etni -
Oferty naleiy skiadai w zamkniqtych kopertach zatytuiowarrych
" Ko n ku rs n a Czio n ka Zarzqdu ds. E konomiczno-Finansourych"
z podaniem adresu zwrotnego, w sekretariacie w siedzibie
SM RADNA, ul. Radna 15a,00-341Warsrawa
(w godzinach pracy Sp6tdzielni) lub pzestai po{zta na por*yisry
16.01,2074 r. god2,15.00 (decyduje data wptyrru do Sp6fdzielni).

Ko n ku rs p rze p rowa d zi Ra da Na dzo rcza Spotdziel n i mieszkaniowej RADttA
O terminie i miejscu postQpowania konkursowego, kandydaci zostafle

Rada Nadzorcza SM RADNA zastrzega sobie prawo odrobnia lub
podania przyczyn.

p ro b I e m a tyki i u sta w d otyczqcyc h sp6tdzielczojci mieszka nioirei, l#li,
gospodarowa nia nieruchomo$ciami.

r Bardzo dobra posiuguje siq komputerem - w szczeg6tno{ci
specja I istyczne o programowania kiqgowych.
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