
Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ogłasza konkurs  
na stanowisko 

głównego księgowego 
 
1. Wymagania niezbędne do zatrudnienia na tym stanowisku: 
 

    1) posiadanie obywatelstwa polskiego,  
    2) niekaralność, 
    3) wykształcenie wyŜsze ekonomiczne, 
    4) minimum 4-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku głównego księgowego, jego 
        zastępcy lub innym kierowniczym stanowisku w dziedzinie finansów i rachunkowości,  
    5) znajomość przepisów podatkowych (CIT, VAT i PIT) oraz ustawy o rachunkowości,  
        rozległa wiedza z zakresu księgowości, 
    6) preferowana znajomość prawa spółdzielczego i ustawy o spółdzielniach mieszka- 
        niowych, własności lokali oraz innych z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej  
        i wspólnot mieszkaniowych, 
    7) biegła znajomość obsługi komputera (w tym programu Word i Excel),  
        doświadczenie w pracy z programem/programami księgowymi, 
    8) mile widziane uprawnienia biegłego rewidenta, 
    9) umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, 
  10) umiejętność analitycznego myślenia, logicznej interpretacji i stosowania przepisów  
        prawa, 
  11) umiejętność kierowania zespołem i dobrej organizacji pracy w zespole, 
  12) samodzielność, systematyczność, dokładność i komunikatywność. 
 

2. Wymagane dokumenty: 
 

    1) list motywacyjny, 
    2) curriculum vitae, 
    3) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających  
        posiadanie obywatelstwa polskiego, posiadanie wymaganego wykształcenia oraz 
        pracy na jednym z wyŜej wskazanych stanowisk, 
    4) oświadczenie o niekaralności (uwaga: kandydat wybrany do pracy zobowiązany jest  
        do dostarczenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności, wystawionego przez  
        Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, przed podjęciem pracy w JSM), 
    5) oświadczenie o znajomości przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości, 
    6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  
        związane z ogłoszonym naborem do pracy w JSM,  
    7) oświadczenie o znajomości ogłoszonych przez JSM zasad naboru głównego  
        księgowego, a zwłaszcza o dyspozycyjności pozwalającej na przybycie w określonym 
        terminie do siedziby JSM, w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, po otrzymaniu  
        stosownej wiadomości drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną, i zgodzie na 
        opublikowanie imienia i nazwiska na naszej stronie internetowej w przypadku  
        wygrania konkursu. 
 
        Preferowany termin podjęcia pracy w JSM od 1 stycznia 2015 roku. 
 



         Dokumenty, w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na głównego księgowego”, 
naleŜy dostarczyć do sekretariatu JSM w Jeleniej Górze przy ulicy L.RóŜyckiego 19 (II 
piętro, pokój nr 220) do 22 października 2014r. (do godziny 15oo ).  
 

 
Zasady naboru głównego księgowego 
 

1. Ogłoszenie konkursu umieszczamy: 
    1) na naszej stronie internetowej, 
    2) w Nowinach Jeleniogórskich,  
    3) w dolnośląskim wydaniu Gazety Wyborczej. 
2. Termin zgłaszania się kandydatów: 22 października 2014r. 
3. Skład komisji konkursowej: Zarząd JSM, Pełnomocnik Zarządu oraz  
    minimum dwóch przedstawicieli Rady Nadzorczej JSM (minimum 6 osób). 
4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach: 
    1) pierwszy polega na wstępnej selekcji kandydatów na podstawie złoŜonych 
        dokumentów,  
    2) drugi polega na przeprowadzaniu bezpośrednich rozmów z osobami do nich 
        zakwalifikowanymi, uprzednio powiadomionymi o tym fakcie telefonicznie lub 
        pocztą elektroniczną. 


