Załącznik do Uchwały
RN Nr ... ./09/2012
z dnia 06.09.2012 r.

REGULAMIN
PRZEPROWADZENIA KONKURSU NA STANOWISKO
Z-CY PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOAT ACY JNYCH
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. W.Z. NAŁKOWSKICH W LUBLINIE

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia
konkursu
Z-cy Prezesa
ds.
Techniczno-Eksploatacyjnych
Spółdzielni
im. w.z. Nałkowskich w Lublinie

na stanowisko
Mieszkaniowej

I. Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert.
1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza Spółdzielni.
2. Ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
zostanie zamieszczone na
tablicach ogłoszeń Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie,
na stronie internetowej Spółdzielni oraz w jednym dzienniku o zasięgu
lokalnym, w Lubelskim Urzędzie Pracy co najmniej na 21 dni przed terminem
rozpoczęcia konkursu.
3. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o zamieszczeniu ogłoszenia także
w innych środkach przekazu.
4. Regulamin przeprowadzania
konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa ds.
Techniczno-Eksploatacyjnych
udostępniony zostanie na stronie internetowej
Spółdzielni oraz dostępny będzie w sekretariacie siedziby Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie przy ul. Nałkowskich 108.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w biurze
Spółdzielni.
6. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Konkurs" . Na
kopercie nie umieszcza się danych osobowych kandydata.
7. Oferta winna zawierać:
- Zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym.
- Kserokopię dyplomu studiów wyższych, a także innych dokumentów
potwierdzających posiadane kwalifikacje.
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i jedną
fotoqrafię.
- Szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV) wraz z oświadczeniem
kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r.
Nr 101 poz. 926, ze zm.).
- Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
pracy na stanowisku kierowniczym.
- Aktualne
zaświadczenie
o niekaralności
z Centralnego
Rejestru
Skazanych- w przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia w dacie
składania
dokumentów
konkursowych,
kandydat
może przedłożyć
zaświadczenie najpóźniej przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej

zdolności do czynności prawnych, nie podleganiu ograniczeniu lub zakazom
pełnienia funkcji w organach zarządzających organizacji gospodarczych.
Oświadczenie,
że przeciwko
kandydatowi
nie jest
prowadzone
postępowanie karne i karnoskarbowe.
- Oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa z członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej im. W.l. Nałkowskich w Lublinie.
8. Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie
podpisane a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem.
II. Wymagania wobec kandydatów przystępujących

do konkursu:

1. wykształcenie wyższe (techniczne),
2. uprawnienia ogólnobudowlane,
3. co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata na stanowisku
kierowniczym,
4. znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
5. dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie),
6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. dyspozycyjność.
Dodatkowym atutem będzie licencja zarządcy nieruchomości.
III. Komisja konkursowa.
1. Konkurs ogłasza i przeprowadza Rada Nadzorcza Spółdzielni, która pełni rolę
Komisji Konkursowej.
2. Przewodniczącym
Komisji
Konkursowej
jest
Przewodniczący
Rady
Nadzorczej.
3. Posiedzenia Komisji Konkursowej są protokołowane. Protokoły podpisują
wszyscy członkowie Komisji.
IV. Wstępna ocena kandydatów.
1. W dniu upływu terminu wyznaczonego do składania ofert, odbywa się
posiedzenie Komisji Konkursowej.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami
i załączonymi do nich dokumentami dokonuje wstępnej oceny kandydatów
na stanowisko Z-cy Prezesa ds. Techniczno- Eksploatacyjnych
3. Odrzuceniu podlega oferta:
a) zawierająca niekompletne dokumenty wymienione w pkt. 1.7. Regulaminu,
b) która wpłynęła po terminie wyznaczonym do składania ofert.
4. Do rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa typuje kandydatów, którzy
spełniają wymagane kryteria.
5. Komisja Konkursowa, dokonując oceny kandydata, bierze pod uwagę
w szczególności: doświadczenie zawodowe, posiadane kwalifikacje.
6. Komisja Konkursowa może zażądać od kandydatów dodatkowych informacji
i dokumentów, określając termin ich dostarczenia.
7. Wyłonienie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów.

V. Rozmowy kwalifikacyjne.
1. Komisja Konkursowa informuje kandydatów o terminie dalszego etapu konkursu
lub o odrzuceniu oferty.
2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Komisja Konkursowa
oceniać będzie
predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje kandydata.
VI. Rozstrzygniecie konkursu i wybór Z-cy Prezesa ds. TechnicznoEksploatacyjnych.
1. Po rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa dokonuje wyboru Z-cy
Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
w drodze głosowania tajnego,
zgodnie z § 14 pkt. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej nawiązuje z nim stosunek
pracy. Wybór następuje w drodze uchwały.
2. W przypadku, gdy w wyniku głosowania nie dojdzie do wyboru Z-cy Prezesa ds.
Techniczno-Eksploatacyjnych,
wybór
zostanie
dokonany
przez
Radę
Nadzorczą w postępowaniu rekrutacyjnym, bez konieczności powtarzania
konkursu.
3. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
4. Rozstrzygniecie konkursu jest ostateczne.
VII. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Radę Nadzorczą
Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 06.09.2012r.(Uchwała RN ..... /09/2012).
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Z-ca Przewodniczącego
Rady:
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