
Rada Nadzorcza 

„Społem Oława” sp. z o.o. w Oławie 

 

ogłasza konkurs na stanowisko: 

Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych – Główny Księgowy 
 

1. Nazwa i adres Spółki:  

„Społem” Oława Spółka z o. o.  

z siedzibą w Oławie przy ul. Brzeskiej 19, 55-200 Oława  

tel. 71 313 27 20 

 

2. Stanowisko objęte konkursem: Wiceprezes Zarządu ds. ekonomicznych – Główny Księgowy. 

 

3. Miejsce pracy: Oława. 

 

4. Zakres zadań: 

− kształtowanie i realizacja polityki finansowej firmy; 

− nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu oraz kontrolowanie jego realizacji; 

− przygotowanie sprawozdań finansowych oraz raportów; 

− zarządzanie, kontrola i bieżący nadzór nad rozliczaniem finansowych obowiązków 

publicznoprawnych; 

− odpowiedzialność za płynność finansową; 

− kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz organami 

podatkowymi; 

− nadzór i kierowanie pracą działu finansowo-księgowego; 

− zapewnienie ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. 

 

5. Wymagania formalne, jakie powinien spełniać kandydat: 

− posiadać udziały w „Społem” Oława Sp. z o.o. w Oławie; 

− posiadać wykształcenie wyższe w zakresie finansów, ekonomii lub rachunkowości; 

− posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami; 

− posiadać wiedzę z obszaru zarządzania finansami, rachunkowości finansowej i zarządczej, 

przepisów podatkowych oraz doświadczenie i umiejętności zarządzania zespołem; 

− korzystać z pełni praw publicznych; 

− posiadać pełną zdolności do czynności prawnych; 

− nie być karanym za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu 

karnego oraz w przepisach tytułu V Kodeksu spółek handlowych oraz nie być objętym 

postępowaniem karnym prowadzonym na podstawie wymienionych wyżej przepisów przeciwko 

kandydatowi; 



6. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

− list motywacyjny; 

− życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej wraz  

z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej; 

− dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach związanym  

z zarządzaniem finansami; 

− dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie finansów, ekonomii lub rachunkowości; 

− oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; posiadaniu pełnej zdolności do czynności 

prawnych; niekaralności za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII 

Kodeksu karnego oraz w przepisach tytułu V Kodeksu spółek handlowych oraz o nietoczeniu się 

postępowania lub postępowań karnych przeciwko kandydatowi; (wzór oświadczenia w załączeniu); 

− o wyrażeniu zgody na powołanie na Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. ekonomicznych – Główny 

Księgowy (wzór oświadczenia w załączeniu); 

− dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji (wzór oświadczenia 

w załączeniu). 

7. Dokumenty stanowiące załączniki do zgłoszenia należy dołączyć w oryginałach lub poświadczonych 

przez kandydata odpisach. 

8. Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie Spółki przy  

ul. Brzeskiej 19 w Oławie w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Rada Nadzorcza Społem Oława  

Sp. z o.o. w Oławie - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu  

ds. ekonomicznych – Główny Księgowy; Nie otwierać". 

9. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 30.10.2020 roku do godz. 13:00 (decyduje data 

wpływu do Spółki). 

10. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 03.11.2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki. 

11. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu lub złożone 

po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci 

nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

12. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia 

dalszego postępowania. 

13. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną 

zostaną powiadomieni pisemnie na adres poczty e-mail podany w zgłoszeniu, 

14. Spółka nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

15. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie 

kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. 
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