
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 5 Rady Nadzorczej 

„SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie
z dnia 12 lutego 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

Rada Nadzorcza „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie 
ogłasza konkurs na stanowisko:

 W i c e p r e z e s a  Z a r z ą d u
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zawierającej:

1. Wymagania niezbędne:

1)  wyższe wykształcenie - II stopnia, pożądane: zarządzanie i marketing, ekonomiczne, prawnicze,

2) minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letni na stanowisku kierowniczym,

3) pełna zdolność do czynności prawnych,

4) korzystanie z pełni z praw publicznych,

5) stan zdrowia pozwalający na pracę na ww. stanowisku.

2. Wymagane dokumenty:

1) CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) list motywacyjny – podpisany własnoręcznie zawierający dane kontaktowe: adres, telefon, 
e-mail,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

4) kopie dokumentów potwierdzających ukończone kursy i szkolenia np.: dyplomy, zaświadczenia, 
certyfikaty, itp.,

5) kopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących wymagany staż pracy,

6) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

7) podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

3.  Wymagane oświadczenia:

1) o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  dla  celów  postępowania  o  wyborze
Wiceprezesa Zarządu,

2) o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) o niekaralności oraz o nietoczeniu się przeciwko kandydatowi postępowania karnego 
lub  karno-skarbowego  w  tym  w  szczególności  za  przestępstwo  umyślne  przeciwko  mieniu,
dokumentom i przestępstwa karno-skarbowe,

4) o zapoznaniu się z Regulaminem wyboru Wiceprezesa Zarządu „SPOŁEM” Lubelskiej Spółdzielni
Spożywców w Lublinie,

5) o posiadanym obywatelstwie,

6) o nieprowadzeniu przez kandydata działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, stosownie 
do art. 56 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

7) o  nie  pozostawaniu  z  członkami  Rady  Nadzorczej  w  związku  małżeńskim  albo  stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa.



Wzór klauzuli informacyjnej oraz wzory wymaganych oświadczeń są do pobrania 
w formie załączników do niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej   www.lss.pl     
w zakładce Praca.

4.  Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej:

1) znajomość zasad funkcjonowania spółdzielni,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, handlem 
i produkcją piekarsko-ciastkarską, rynkiem wewnętrznym oraz wiedza z zakresu prawa pracy, 
ekonomii, planowania i analizy finansowej,

3) przedstawienie koncepcji rozwoju „Społem” Lubelskiej Spółdzielni Spożywców w Lublinie.

5.  Złożenie ofert

1) ofertę wraz z załącznikami należy składać w terminie do 20 marca 2020 r. w zamkniętej kopercie 
z dopiskiem „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu” w sekretariacie „Społem” Lubelskiej Spółdzielni 
Spożywców w Lublinie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 15 pokój 13, I p. w dni powszednie 
w godz 8.00-15.00,

2) ofertę  można wysłać także  pocztą – decyduje data wpływu oferty do Spółdzielni.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 531-00-13 pon.-pt. 
w godz. 8.00-15.00.

6.  Otwarcie ofert

1) otwarcie i sprawdzenie ofert pod względem formalnym nastąpi w terminie do 31.05 2020 r.
 od daty zakończenia przyjmowania ofert,

2) o miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni 
pocztą elektroniczną – e-mail oraz telefonicznie,

3) nie stawienie się kandydata w wyznaczonym terminie i miejscu  rozmowy kwalifikacyjnej oznacza 
rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie  możliwość w każdym czasie bez podania przyczyn 

zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata. 

http://www.lss.pl/

