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OGI_OSZENIE
Prezesa Zarzqdu o naborze kandydat6w na stanowisko
starszego inspektora ds. analiz ekonomiczno-finansowych
w Zarz1dzie Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.

I. Nazrva i adres.
Zarz4d Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.

ul. Wigierska32
16 - 400 Suwalki
tel. 87 563 50 00

II. Okre5lenie nanvy

stanowiska, na kt6re prowadzony jest nabrir.

Starszy inspektor ds. analiz ekonomiczno-finansowych.

III.

1.

2.

OkreSlenie wym aga'fi rw iqzanych z wy i:ej wymienionym stanowiskiem.
Wymagania niezbgdne:
1) pelna zdolnoS6 do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelni praw publicznych,
2) niekaralnofil za umy5lne przestgpstwo Scigane z oskar2enia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe,
3) wyksztalcenie v'ry2sze II stopnia, o specjalnoSci ekonomia, ftnanse, bankowoS6 lub
rachunkowo56,
4) co najmniej 3 - letni stulpracy,
5) znajomoS6 ustawy z dnia 29 wrze1nia 1994 r. o rachunkowoSci (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 zp62n. zm.),
6) bafizo dobra znajomoS6 oprogramowania Microsoft Office.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) znajomoS6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w czgSci dotycz4cej
zobowiqzafi(t.j.Oz.U.z2OL6r.poz.380); ustawy z dnia 15 lutego t992r. o podatku
dochodowym od os6b prawnych (t.1. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z pofin. zm.); ustawy
z dnia 26 paldziemika 1995 r. o niekt6rych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (tj.Dz.U. 22015 r. poz.207l zpoin. zm.),
2) umiejgtnoSt pracy w zespole, umiejgtnoS6 organizacji pracy wlasnej, samodzielnoSd,
dokladno6i, odpornoS6 na stres.

IV. Zakres zadrfiwykonywanych na ww. stanowisku.
Do zadan starszego inspektora ds. analiz ekonomiczno-finansowych nale?y:
1) wsp6ludziaNw przygotowywaniu wniosk6w o udzielenie finansowania zwrotnego oraz
kredytowego pod planowane inwestycje mieszkaniowe,
2) dokonyuvanie oceny zdolnoSci finansowej klient6w przed zawarciem umowy najmu
i umowy przedwstgpnej ustanowienia odrgbnej wlasno6ci lokalu i jego sprzeda?y,
3) prowadzenie postgpowari w zakresie cesji wierzl'telnoSci w ramach zawartych um6w
na osoby Irzecie,
4) rozliczanie inwestycji w zakresie finansowania,
5) opracowywanie okresowych analiz ekonomicznych oraz wsp6ludzial
w przygotowywaniu sprawozdaf dla potrzeb Sp6tki,
6) prowadzenie ewidencji i rozhczeh finansowych dotycz4cych lokali mieszkalnych
w zintegrowanym systemie informatycznym Sp6lki,
7) obsluga modulu ksiggowego wchodz?cego w sklad zintegrowanego systemu
informatyc znego Sp6lki.
Szczeg6trowe zadania starszego inspektora ds. analiz ekonomiczno-finansowych zostan4
okreSlone w zakresie obowigk6w pracownika.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Praca wykonywana bgdzie w Zarzydzie Budynk6w Mieszkalnych

w

Suwalkach

TBS sp. z o.o. przy ul. Wigierskiej 32 w pelnym wymiarze czasu pracy,
z wykorzystaniem sprzgtu komputerowego.

2. Z wylonionym
3.
4.

kandydatem zostanie zawarta umowa o pracg na okres pr6bny,
do celowo z moZliwo S ci4 zaw ar cia umowy na czas nieokreSlony.
Praca ma charakter biurowy, wymaga kontaktu z klientem, w tym instytucjonalnym.
Budynek nie jest przystosowany do zatrudnienia os6b z niepelnosprawnoSci4 ruchow4
(np. os6b poruszaj4cych sig na w6zku).

VI. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:

1. Curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
2. Kopie dokument6w potwierd zajqcy ch wymagane wyksztalcenie.
3. Kopie Swiadectw pracy dokumentuj4cych wymagany staZ pracy lub

zalwndczenie
o zatrudnieniu, zawierajqce okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku

4.
5.
6.

pfacy.
Podpisane odrgcznie oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynnoSci prawnych oraz
korzystaniu z peNni praw publi czny ch.
Podpisane odrgcznie oSwiadczenie, 2e kandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem
sqdu za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.
Podpisana odrgcznie klauzula o treSci: ,,Wyralam zgodg naprzetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw4 z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tq. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z p62n,
zm.)".

VII. Termin i miejsce skladania wymaganych dokument6w:
Dokumenty aplikacyjne o kt6rych mowa w Rozdziale VI ogloszenia moZna sklada6 osobiScie
w sekretariacie Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.,
ul. Wigierska 32, pok6j nr 10 lub przesla6 za poSrednictwem poczty w terminie do dnia
17 czerwca 20!6 r. do godz. 1500 fliczy sig data wptywu do Sp6lki, a nie data stempla
pocztowego) na adres:
Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.
ul. Wigierska3Z
16-400 Suwalki
w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nab6r na stanowisko starszego inspektora ds. analiz
ekonomiczno-finansowych".

Dokumenty niekompletne, niespelniaj4ce rvymog6w formalnych orzz kt6re wplyn4 do
Sp6lki po uptywie wyiej okreSlonego terminu nie bgd4 rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na tablicy ogloszef i stronie intemetowej
www.zbm.suwalki.pl
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