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Wola, dnia 08.07.2020 r. 

        

NABÓR NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. WINDYKACJI                                                                                                     

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „WOLA”  

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” z siedzibą w Woli k. Pszczyny, woj. śląskie 

przy ul. Lipowa 7 ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. windykacji. 

Postępowanie rekrutacyjne będzie dwuetapowe. W pierwszym etapie sprawdzone zostaną 

wymogi formalne kandydatów oraz ich kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.                          

Kandydaci, którzy pozytywnie zostaną zaopiniowani przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 

„WOLA” zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w drugim etapie postępowania. Na tym 

etapie z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz poddani oni 

zostaną  krótkiemu testowi z zakresu ustawy o rachunkowości, znajomości zagadnieo 

Instrukcji Windykacji należności i zagadnieo Statutu Spółdzielni z części poświęconej 

gospodarce Spółdzielni. 

ETAP I: 

Wymagania wobec kandydatów: 

1. posiadanie minimum średniego wykształcenia, 

2. co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze księgowości, 

3. znajomośd przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, 

4. znajomośd zagadnieo Instrukcji Windykacji należnościSpółdzielni Mieszkaniowej 

„WOLA” – udostępnionej co najmniej na 3 dni przed planowaną datą II etapu 

rekrutacji oraz znajomośd zagadnieo Statutu Spółdzielni z części poświęconej 

gospodarce Spółdzielni. Statut dostępny jest na stronie internetowej: www.sm-

wola.pl w zakładce: Dla Mieszkaoców / Statut, Regulaminy, 

5. znajomośd przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz 

ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych będzie dodatkowym 

atutem. 

Oferujemy: 

1. zatrudnienie od dnia 01.09.2020 r., 

2. stosunek pracy oparty na umowie o pracę, 

3. stałe miesięczne wynagrodzenie, 

4. premie motywacyjne, 

5. nagrody jubileuszowe, 

6. nagrodę z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, 

7. ubezpieczenie od COVID – 19. 

http://www.sm-wola.pl/
http://www.sm-wola.pl/
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Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną na adres: 

smwola@interia.pl lub formą tradycyjną na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA”;                              

ul. Lipowa 7 ; 43 – 225 Wola  listu motywacyjnego z załączonym Curriculum Vitae. Przesłane 

dokumenty winny zawierad w swej treści dane teleadresowe umożliwiające kontakt zwrotny.                             

Wybierając formę tradycyjną prosimy opisad kopertę: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. 

windykacji”. W przypadku formy elektronicznej identyczną treśd prosimy wpisad w temaciee-

mail.  

Oferty prosimy składad w terminie do dnia 20.07.2020 r.  

W razie pytao pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: 32/211 – 84 – 07                                      

od poniedziałku do środy  w godz. 7.00 – 15.00, w czwartek od godz. 7.00 – 17.00,                                                     

w piątek od godz. 7.00 – 13.00. 

II ETAP: 

1. rozmowa kwalifikacyjna z wybranym/i kandydatami. W zależności od sytuacji 

epidemiologicznej panującej na ówczesny moment w naszym kraju, rozmowa będzie 

przeprowadzona osobiście z kandydatem w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lipowa 7                    

w Woli (pomieszczenie nr 7 na I piętrze) lub zdalnie za pomocą skype. W przypadku 

rozmowy przeprowadzanej  w siedzibie Spółdzielni kandydat na umówiony wcześniej 

termin może zostad zobowiązany do dostarczenia do wglądu świadectw, dyplomów 

potwierdzających ukooczone szkoły, szkoleo, kursów oraz świadectw pracy 

potwierdzających dotychczasowy przebieg kariery zawodowej, 

2. wyjaśnienie zagadnieo z zakresu odpisów aktualizujących należności, Instrukcji 

Windykacyjnej należności Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA”, 

3. poznanie znajomości kandydata z zagadnieo Statutu Spółdzielni z części poświęconej 

gospodarce Spółdzielni. 

 

Postanowienia koocowe: 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „WOLA” zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

postępowanie rekrutacyjnego na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również                           

do ograniczenia kontaktu do wybranych kandydatów. 

Dokumenty pochodzące od kandydatów nie będą odsyłane. Po zakooczeniu postępowania 

rekrutacyjnego zostaną zniszczone w siedzibie Spółdzielni. 

Zatrudniony pracownik będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw windykacjiwraz 

z rozliczeniem finansowym tych spraw. 

 

mailto:smwola@interia.pl
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Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.: 

I. w zakresie windykacji: 

1. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji: 

a) rejestrów spraw, 

b) okresowych sprawozdao w zakresie windykacji, 

2. bieżąca współpraca z Kancelarią radców prawnych, 

3. bieżąca kontrola ratalnej spłaty zadłużeo, 

4. przeprowadzanie rozmów z dłużnikami w ramach pracy w Komisji Windykacyjnej. 

 

 

II. w zakresie księgowości: 

1. prowadzenie analityczne zestawieo odpisów aktualizujących należności oraz 

ich rozliczanie z tytułu zwiększeo, zmniejszeo, całkowitej spłaty, 

2. naliczanie należnych odsetek od spraw sądowych oraz sporządzanie 

stosownych rozliczeo zakooczonych spraw sądowych. 

 

 


