
 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Akademicka”   
ogłasza konkurs na stanowisko 

WICEPREZESA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH- GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 

Wymagane dokumenty, należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
“Akademicka”  we Wrocławiu, przy ul. Jaracza 48, w terminie do dnia 22.05.2020r.                     
do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu) lub na adres 
e-mail zarzad@smakademicka.pl. 

Miejsce pracy: Wrocław 
 
Wymiar etatu- od ½ do 1 

Do obowiązków Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych- głównego księgowego należy 
m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie 
gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych Spółdzielni, a w szczególności: 

 ustalanie polityki rachunkowości, planu kont oraz procedur księgowo – podatkowych, 
 nadzorowanie i kontrolowanie sporządzenia deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od 

nieruchomości i innych, 
 nadzorowanie i kontrolowanie rozrachunków z pracownikami oraz ZUS, 
 sporządzanie sprawozdań finansowych, 
 sporządzanie, nadzorowanie i kontrolowanie sprawozdań GUS, 
 kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zasadności, 

celowości i zgodności z prawem, 
 kierowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań podległego pionu organizacyjnego, 
 nadzorowanie i kontrolowanie rozliczania i ewidencjonowania kosztów na 

poszczególnych nieruchomościach, 
 współtworzenie finansowego planu gospodarczego i remontowego Spółdzielni, 
 sporządzanie i kontrolowanie informacji ekonomiczno-finansowych, 
 współpraca z instytucjami zewnętrznymi, 
 zarządzanie finansami Spółdzielni, 
 sporządzanie planów finansowych na potrzeby planów gospodarczych. 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość), 
 co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 2 - letni staż na 

stanowisku samodzielnym lub kierowniczym (preferowane w spółdzielni 
mieszkaniowej). 

 biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych oraz pracowniczych (z preferencją 
obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych). 

Wymagania dodatkowe: 

 znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad 
funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, 

 wiedza z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej i regulacji ZUS, 
 praktyczna znajomość prawa podatkowego, 



 znajomość programów komputerowych w zakresie księgowości, 
 znajomość zasad audytu i kontroli finansowej, 
 umiejętności zarządzania majątkiem spółdzielni mieszkaniowej, 
 dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu. 

Oferta powinna zawierać: 

 list motywacyjny, 
 CV, 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne posiadane uprawnienia, 
 oświadczenie o niekaralności (przed podpisaniem umowy o pracę należy dostarczyć 

informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności). 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zrezygnowania z oferty bez podania uzasadnienia. 

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą 
rozpatrywane. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Akademicka”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO)”. 

 


