
 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: 
GŁÓWNY KSIĘGOWY 

w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
 

1. Miejsce pracy: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117. 
 

 

Zakres obowiązków: 
- prowadzenie księgowości w Spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami 

prawa podatkowego; 
- nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych; 
- sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów oraz raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej; 
- opracowywanie planów gospodarczych przychodów i kosztów oraz analiza ich wykonania; 
- dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 
- nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych;- 
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Biegły Rewident, Lustrator, audytorzy i inne); 
- prowadzenie projektów mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości; 
Wymagania niezbędne: 
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
- niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności 

dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające 

ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, 
- co najmniej 10 lat praktyki w księgowości lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej  

o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku, 
- sprawowanie funkcji Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego lub funkcji kierowniczej w pionie 

księgowości przez okres co najmniej 3 lat, 
- dobra znajomość: prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przepisów regulujących 

administrowanie nieruchomościami. 
Wymagania dodatkowe: 
- preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej lub jednostce 

zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami,  
- bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, 
- wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-

finansowych, 
- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, 
- umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały 

źródłowe, 
- umiejętność kierowania zespołem ludzkim oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi, 
- komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, 

zaangażowanie, inicjatywa. 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
- list motywacyjny, 
- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, 
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za 

zgodność z oryginałem), 
- kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości, 
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o 

niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i 
za przestępstwo skarbowe. 
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Oferujemy: 
- grupowe ubezpieczenie na życie; 
- dostęp do pakietów socjalnych; 
 
Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania dokumentów aplikacyjnych w formacie 
pdf. na adres: info@psm.poznan.pl bądź do złożenia w kancelarii Zarządu PSM lub przesłanie pocztą  na 
adres: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, 60-681 Poznań, os. Bolesława Chrobrego 117 z dopiskiem 
„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej”. Dokumenty 
przesłane i doręczone do siedziby Spółdzielni po upływie terminu składania ofert, nie będą brane pod 
uwagę. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 
Prosimy o dopisanie klauzuli: Zapoznałam/em się z informację dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych przez Poznańską Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko 
Głównego Księgowego. 
 

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 14 KWIETNIA 2023 ROKU 
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Klauzula informacyjna 
dla kandydatów do pracy  

w Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
(gromadzenie danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą - art. 13 RODO) 

 
ADMINISTRATOR DANYCH I KONTAKT 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Poznaniu (Osiedle Bolesława 
Chrobrego 117, 60-681 Poznań). We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy kontaktować się za 
pomocą adresu email: info@psm.poznan.pl lub listownie na adres podany powyżej a także bezpośrednio z wyznaczonym 
Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się kontaktować korzystając z adresu 
iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 
 

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA 
Cele przetwarzania Podstawy prawne Okres retencji 

1) Wybór kandydata do pracy 
(dane wymagane przez 
Kodeks pracy) 

art. 6.1.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów 
Kodeksu Pracy 

do momentu zakończenia 
procesu rekrutacyjnego 

2) Wybór kandydata do pracy 
(dane nie wymagane przez 
Kodeks pracy, podane 
dobrowolnie przez 
kandydata) 

art. 6.1.a) RODO - zgoda kandydata 
do momentu zakończenia 

procesu rekrutacyjnego lub 
wycofania zgody 

 
UWAGA 
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych 
danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, 
w tym celu prosimy o złożenia wniosku na powyższe dane kontaktowe tym samym kanałem komunikacyjnym jakim zostały 
przesłane dokumenty aplikacyjne. Wycofanie zgody nie wpływa na dotychczasowe przetwarzanie danych. 
 

ODBIORCY DANYCH 
PSM będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, pocztowych lub kurierskich, 
czy kancelarie prawne.  
W związku z tym, że PSM korzysta z usług m.in. Microsoft Corporation i innych dostawców usług IT, Twoje dane mogą być 
przekazywane do USA. Zawarliśmy umowy z Microsoft Corporation oraz innymi dostawcami - tzw. Standardowe klauzule umowne. 
Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Twoje dane osobowe mogą być 
przetwarzane przez tę firmę w USA. Więcej informacji o decyzji pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087  
 

 
 

Ze względu na fakt, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawo do: 
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
4) przeniesienia danych (tylko w przypadku gdy dane są przetwarzane elektronicznie oraz dane pochodzą bezpośrednio od 

osoby, której dane dotyczą i przetwarzane są na podstawie art. 6.1.a) RODO), 
5) wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/). 

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z celami 
przetwarzania wskazanymi powyżej (na podstawie art. 21 RODO). W tym celu prosimy o kontakt z nami na dane kontaktowe 
podane powyżej. 
 

INFORMACJE O DOBROWOLNYM LUB OBOWIĄZKOWYM PRZEKAZYWANIU DANYCH 
Zgodnie z Kodeksem pracy obowiązkowe jest podanie danych osobowych obejmujących imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, 
dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie dodatkowych 
danych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięciu udziału w procesie rekrutacyjnym. 

 

TWOJE PRAWA 
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