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ZARZĄD BUDYNKÓW
ZARZĄD
BUDYNKÓW MIEJSKICH
MIEJSKICH
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
II TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPOŁECZNEGO Sp.
Sp. z
z o.o.
oo.
w
Gliwicach
W Gliwicach

ogłasza
ogłasza nabór
nabór na
na stanowisko:
stanowisko:
pracownika
wspólnot mieszkaniowych
mieszkaniowych
ds. wspólnot
pracownika ds.
Nr
011/PK/2020
ref. 011/PK/2020
Nr ref.
w pełnym
w
pełnym wymiarze
wymiarze czasu
czasu pracy
pracy
Opis
Opis stanowiska
stanowiska









Prowadzenie
Wspólnot Mieszkaniowych,
Prowadzenie rejestru
rejestru Wspólnot
Mieszkaniowych,
Prowadzenie
Wspólnoty
Prowadzenie czynności
czynności formalno-prawnych
formalno-prawnych związanych
związanych z
z założeniem
założeniem Wspólnoty
Mieszkaniowej
po wyodrębnienie
pierwszego lokalu
Mieszkaniowej po
wyodrębnienie pierwszego
lokalu w
w budynku,
budynku,
Prowadzenie
Wspólnot mieszkaniowych,
mieszkaniowych,
Prowadzenie bieżących
bieżących spraw
spraw Wspólnot
min. tworzenie
Mieszkaniowych min.
Współudział w
Wspólnot Mieszkaniowych
tworzenie uchwał,
uchwał,
zebrań Wspólnot
przygotowywaniu zebrań
w przygotowywaniu
Współudział
prawidłowe
właścicieli oo terminach
terminach zebrań,
prawidłowe powiadamianie
powiadamianie właścicieli
zebrań,
Współudział w
Wspólnot Mieszkaniowych,
Współudział
w zebraniach
zebraniach Wspólnot
Mieszkaniowych,
Wprowadzanie danych
modułów obsługujących
Wspólnoty mieszkaniowe,
mieszkaniowe,
Wprowadzanie
danych do
do modułów
obsługuj ących Wspólnoty
lokali,
umożliwiających
prawidłowe rozliczanie
właścicieli lokali,
rozliczanie właścicieli
umożliwiających prawidłowe
Weryfikacja rachunków
w podległym
Weryfikacja
rachunków ii faktur
faktur w
podległym zakresie,
zakresie,
Przygotowywanie
umów dla
wspólnot Mieszkaniowych
wspólnych.
Przygotowywanie umów
dla wspólnot
Mieszkaniowych dot.
dot. części
części wspólnych.

Wymagania
Wymagania










Wykształcenie średnie,
wyzsze,
widziane wyższe,
mile widziane
średnie, mile
Wykształcenie
Przynajmniej
mile widziane
widziane w
w branzy
branży zarządzania
Przynajmniej 3
3 letnie
letnie doświadczenie
doświadczenie zawodowe,
zawodowe, mile
zarządzania
nieruchomościami,
nieruchomościami,
Umiejętność
myślenia oraz
wyciągania wniosków,
wniosków,
Umiejętność analitycznego
analitycznego myślenia
oraz wyciągania
Wysoka kultura
Wysoka
kultura osobista
osobista
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,
Znajomość
tym znajomość
Znajomość pakietu
pakietu MS
MS Office
Office (w
(w tym
znajomość MS
MS Excel),
Excel),
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
Zainteresowane
prosimy oo przesłanie
przesłanie aplikacji
wymagania prosimy
powyzsze wymagania
spełniające powyższe
osoby, spełniające
Zainteresowane osoby,
(list
motywacyjny ii życiorys
(list motywacyjny
zyciorys zawodowy)
zawodowy)

na
kadryçszmgliwicepl
adres: kadry@zbmgliwice.pl
na adres:
zz podaniem
numeru referencyjnego
na stanowisko
podaniem numeru
referencyjnego ii dopiskiem
dopiskiem „aplikacja
„aplikacja na
stanowisko ds.
ds. eksploatacyjnych”
eksploatacyjnych”
w terminie
terminie do
r.
27.11.2020 r.
do 27.11.2020
W
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
ze 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
1000).
roku
U. zz 2018
poz. 1000).
r. poz.
2018 r.
(Dz. U.
osobowych (Dz.
danych osobowych
ochronie danych
O ochronie
roku O

