KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ COMMUNAL SERVICE W BRZEZINACH
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni

Miejsce pracy: Gmina Miasto Brzeziny
Zadania:
kierowanie działalnością Spółdzielni i reprezentowanie ją na zewnątrz
podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w Prawie Spółdzielczym lub w statucie
innym organom Spółdzielni
kierowanie pracami zarządu i zwoływanie posiedzeń
wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Spółdzielni
raportowanie zgodnie z oczekiwaniami Walnego Zgromadzenia
współpraca z partnerami zewnętrznymi w tym z jednostkami samorządu terytorialnego
kierowanie pracą biura Spółdzielni
nadzorowanie kwestii administracyjno-prawnych
rekrutacja personelu
oraz inne zadania wynikające z woli Walnego Zgromadzenia
Wymagania niezbędne:
wykształcenie minimum średnie,
doświadczenie zawodowe – w administracji rządowej lub samorządowej, lub
organizacjach państwowych lub samorządowych:
w przypadku posiadania wykształcenia średniego – minimum 15 lat stażu pracy,
w przypadku posiadania wykształcenia wyższego – minimum 10 lat stażu pracy,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
nie bycie karanym za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko dokumentom
lub popełnione z chęci zysku,
znajomość ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy o samorządzie gminnym,
dyspozycyjność, mobilność i elastyczność,
prawo jazdy min. kat. B,
posiadanie następujących kompetencji kluczowych: postawa etyczna, sumienność,
komunikatywność, kultura osobista, umiejętność organizowania pracy, zarządzanie
informacją, dobry stan zdrowia, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności,
umiejętność pracy w zespole,
posiadanie następujących kompetencji hierarchicznych: umiejętność podejmowania
decyzji, myślenie strategiczne, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności
negocjacyjne.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz.926 z późn. zm.),
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
5) kserokopie świadectw pracy/ zaświadczeń pracy – potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa gospodarcze, fałszerstwo, przeciwko
dokumentom lub popełnione z chęci zysku,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopia dowodu
osobistego),
8) oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie
popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
9) w przypadku posiadania – kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
szkoleniach,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
11) w przypadku posiadania – kserokopie referencji lub opinii.

Wymagane kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez kandydata.
1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Spółdzielni na adres :
Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, 95 – 060 Brzeziny ul. Sienkiewicza
10/12, z umieszczeniem na opakowaniu oferty imienia i nazwiska, adresu i telefonu
kandydata wraz z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko prezesa Spółdzielni Socjalnej Communal Service
w Brzezinach” w terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz. 15:00 (decyduje data
i godzina faktycznego wpływu do Spółdzielni).
Oferty, które wpłyną do Spółdzielni po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
BURMISTRZ
/-/ Marcin PLUTA
WÓJT
/-/ Daniel KOŁADA
Brzeziny, 19 czerwca 2013 r.

