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w
Gliwicach
W Gliwicach
ogłasza
ogłasza nabór
nabór na
na stanowisko:
stanowisko:
pracownika
pracownika ds.
ds. księgowo-windykacyjnych
księgowo-windykacyj nych
Nr
010/PK/2020)
ref. 010/PK/2020)
Nr ref.
Miejsce
Miejsce pracy:
pracy: Gliwice
Gliwice

Do
Do obowiązków
obowiązków należeć
należeć będzie
będzie m.in.:
m.in.:
 Prowadzenie
lokali,
analitycznych lokali,
kont analitycznych
Prowadzenie kont
 Ewidencjonowanie
Ewidencjonowanie czynszów:
czynszów: Gmina,
Gmina, Skarb
Skarb Państwa,
Państwa, Samoistny
Samoistny Posiadacz,
Posiadacz,
 Analiza
Analiza wpłat
wpłat ii stanów
stanów zadłużenia,
zadłużenia,
 Windykacja
Windykacja należności
należności czynszowych,
czynszowych,
 Zakładanie
w module
module windykacyjnym
uzupełnianie,
ich uzupełnianie,
windykacyjnym ii ich
spraw w
Zakładanie spraw
 Przeprowadzanie
Przeprowadzanie wizji
wizji ii wywiadów
wywiadów środowiskowych,
środowiskowych,
 Sporządzanie
ugód wraz
wraz zz ich
monitorowaniem,
ich monitorowaniem,
Sporządzanie ugód
 Kierowanie
najemców wypowiedzeń
w związku
Kierowanie do
do najemców
wypowiedzeń umów
umów najmu
naj mu w
związku z
z występującymi
występującymi
zaległościami,
zaległościami,
 Przygotowywanie
Przygotowywanie dokumentacji
dokumentacji dla
dla Radców
Radców Prawnych,
Prawnych,
 Kierowanie
wniosków do
Kierowanie wniosków
do Gminy
Gminy o
o udostępnienie
udostępnienie danych
danych z
z ewidencji
ewidencji ludności,
ludności,
 Dokonywanie
przeksięgowań zaległości
konto spraw
Dokonywanie przeksięgowań
zaległości na
na konto
spraw zasądzonych.
zasądzonych.
Wymagania
Wymagania









Wykształcenie średnie
mile widziane
widziane wyższe,
wyższe,
pokrewne, mile
lub pokrewne,
ekonomiczne lub
średnie ekonomiczne
Wykształcenie
Przynajmniej
mile widziane
widziane w
w branzy
branży zarządzania
Przynajmniej roczne
roczne doświadczenie
doświadczenie zawodowe,
zawodowe, mile
zarządzania
nieruchomościami,
nieruchomościami,
Umiejętność
myślenia oraz
wyciągania wniosków,
wniosków,
Umiejętność analitycznego
analitycznego myślenia
oraz wyciągania
Łatwość
Łatwość nawiązywania
nawiązywania kontaktów,
kontaktów,
Umiejętność
klientami,
z klientami,
rozmów z
negocj acji ii rozmów
Umiejętność negocjacji
Komunikatywność
umiejętność pracy
w zespole,
Komunikatywność ii umiejętność
pracy w
zespole,
Biegła
znajomość
MS
Office,
doświadczenie
w
kalkulacyj nymi,
arkuszami kalkulacyjnymi,
z arkuszami
pracy z
w pracy
doświadczenie
Biegła znajomość MS Office,
Odporność
na stres.
Odporność na
stres.

Oferujemy
Oferujemy





Umowę
pracę w
w pełnym
pełnym wymiarze
wymiarze czasu
pracy,
Umowę o
o pracę
czasu pracy,
Stabilne
zatrudnienie,
Stabilne zatrudnienie,
Możliwość
Mozliwość rozwoju
rozwoju zawodowego,
zawodowego,
Pełną
ugruntowanej pozycji
na rynku
Pełną wyzwań
wyzwań pracę
pracę w
w firmie
firmie o
o ugruntowanej
pozycji na
rynku
aplikacji
o przesłanie
prosimy o
Zainteresowane osoby,
powyższe wymagania
wymagania prosimy
przesłanie aplikacji
spełniaj ące powyzsze
osoby, spełniające
Zainteresowane

(list
motywacyjny ii życiorys
(list motywacyjny
Życiorys zawodowy)
zawodowy)
na
kadry@zbmgliwice.pl
adres: kadry@zbmgliwice.pl
na adres:
zz podaniem
podaniem numeru
numeru referencyjnego
referencyjnego ii dopiskiem
dopiskiem „aplikacja
„aplikacja na
na stanowisko
stanowisko ds.
ds. księgowo-windykacyjnych”
księgowo-windykacyjnych”
r.
w
27.11.2020 r.
do 27.11.2020
terminie do
W terminie
Spółka
prawo do
bez podania
Spółka zastrzega
zastrzega sobie
sobie prawo
do odwołania
odwołania naboru
naboru bez
podania przyczyny.
przyczyny.
Uprzejmie informujemy,
kandydatami.
Uprzejmie
informujemy, że
Że skontaktujemy
skontaktuj emy się
się tylko
tylko z
z wybranymi
wybranymi kandydatami.
Do aplikacji
prosimy dołączyć
przetwarzanie moich
Do
aplikacji prosimy
dołączyć klauzulę
klauzulę „Wyrażam
„Wyrażam zgodę
zgodę na
na przetwarzanie
moich danych
danych osobowych
osobowych zawartych
zawartych
w ofercie
pracy dla
potrzeb niezbędnych
ustawą zz dnia
w
ofercie pracy
dla potrzeb
niezbędnych do
do realizacji
realizacji procesu
procesu rekrutacji
rekrutacji zgodnie
zgodnie z
z ustawą
dnia 10
10 maja
maja 2018
2018
roku
U. zz 2018
1000).
poz. 1000).
r. poz.
2018 r.
(Dz. U.
osobowych (Dz.
danych osobowych
ochronie danych
O ochronie
roku O

