
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
LOKATORSKO – WŁASNOŚCIOWA „DĄŻNOŚĆ” 
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. BOH. MODLINA 28

O G Ł O S Z E N I E
Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Dążność” w Nowym Dworze Mazowieckim 
ogłasza konkurs na stanowisko  Zastępcy  Prezesa ds. 

Inwestycji i Remontów w  SML-W „Dążność”  w  Nowym  Dworze  
Mazowieckim Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest 

złożenie pisemnej oferty zawierającej:
1. CV  wraz  ze  zdjęciem  oraz  list  motywacyjny,  informacje  o  sposobie  kontaktowania 

się z kandydatem /adres i telefon kontaktowy/.

2. Odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych- magisterskich  lub  inżynierskich  
o  kierunku   technicznym  z  zakresu  budownictwa,  uprawnień   budowlanych, elek-
trycznych lub  sanitarnych, a  także  innych  dokumentów  potwierdzających  kwalifikacje 
i  umiejętności.

3. Dokumenty w  szczególności  świadectwa  pracy potwierdzające minimum kilkuletni 
staż pracy i  doświadczenie  na  stanowisku  kierowniczym.

4. Aktualną  informację z  Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną  nie 
wcześniej niż  3  miesiące  przed  datą  upływu  terminu  składania  ofert. 

5. Oświadczenie o  nie prowadzeniu  przeciw kandydatowi postępowań przez uprawnione  
organy i sądy.

6. Klauzulę o treści „wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawar-
tych w ofercie dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochro-
nie danych osobowych”.

7. Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokre-
wieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej zgodnie z art.57 ustawy 
Prawo spółdzielcze.

8. Oświadczenie  o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni bądź  
innej działalności  gospodarczej  oraz, iż nie uczestniczy jako członek władz przedsiębior-
ców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni.

9. Pisemną koncepcję rozwoju Spółdzielni.

Kandydaci przystępujący  do konkursu powinni wykazać się :

- znajomością prawa spółdzielczego i  zasad funkcjonowania spółdzielni  mieszkaniowych 

- znajomością prawa budowlanego oraz zagadnień  inwestycji  i  remontów

- znajomością spółdzielczości mieszkaniowej 

- znajomością zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników 

- pełną dyspozycyjnością.

Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs na  Zastępcę 
Prezesa ds. Inwestycji i Remontów” w sekretariacie Spółdzielni w godzinach jej pracy tj. 

w poniedziałki i czwartki 9.oo - 17.oo,  
wtorki i środy 8.oo - 16.oo,  
piątki 8.oo - 15.oo 

lub przesłać na adres Spółdzielni:  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Bohaterów Modlina 28  
w terminie do  17 marca 2017r. do godz. 15.oo,  liczy się data wpływu oferty do Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

                                             Sekretarz                       Przewodnicząca Rady  Nadzorczej     

                               Halina Kwiatkowska                                        Hanna Jurczak


