URZĄD MIASTA KOŚCIERZYNA
ul. 3-go Maja 9,
83-400 Kościerzyna
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Audytora Wewnętrznego
1. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie wyższe: ekonomia, rachunkowość, prawo, administracja.
2) posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self
Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego
przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami,
do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
3) Staż pracy: min. 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z audytem
wewnętrznym
4) Znajomość przepisów prawnych z zakresu ustaw :
 o finansach publicznych,
 o rachunkowości,
 prawo zamówień publicznych,
 kodeks postepowania administracyjnego.
5) wiedza specjalistyczna z zakresu:
metodologii audytu wewnętrznego, oceny jakości audytu wewnętrznego, metod identyfikacji
i analizy ryzyka oraz technik zarządzania ryzykiem.
5) posiadanie obywatelstwa polskiego,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego,
2) studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem,
3) kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole,
4) samodzielność i inicjatywa w działaniu,
5) umiejętność analizy zebranych informacji oraz umiejętne wyciąganie wniosków,
6) umiejętność interpretacji przepisów,
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7) asertywność, umiejętność przedstawiania kwestii wrażliwych, argumentowania i przekonywania,
8) znajomość obsługi programów Word i Exel.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) przeprowadzanie zadań o charakterze zapewniającym wynikających z rocznego planu audytu oraz
zleconych poza planem audytu, w tym dokonywanie analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem
oraz opracowywanie programów i sprawozdań z audytu,
2) przeprowadzanie zadań o charakterze doradczym wynikających z rocznego planu audytu oraz
zleconych poza planem audytu w celu sformułowania opinii lub wniosków, które przyczynią się do
usprawnienia funkcjonowania jednostki,
3) przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu dokonania oceny działań podjętych przez
audytowanych w zakresie realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji,
4) przygotowywanie analiz, informacji i sprawozdań w zakresie działania Audytu Wewnętrznego,
5) udział w czynnościach wspomagających utrzymanie systemu kontroli zarządczej w jednostce oraz
uczestnictwo w przygotowaniu jednostki do samooceny i zarządzania ryzykiem.
6) dokonywanie przeglądu procesów, analiza i ocena ryzyka we wszystkich obszarach działania
Urzędu w celu sporządzenia rocznego planu audytu.
4. Warunki pracy na danym stanowisku:
1) Miejsce pracy: Urząd Miasta Kościerzyna,
2) Umowa zawarta na czas określony 24 m-ce
3) Obowiązująca norma czasu pracy wynosi 4 godziny na dobę i 20 godzin na tydzień
w przyjętym okresie rozliczeniowym.
5. Informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Kościerzyna
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6 %.
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1182 z późn.zm.),
2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego
stosunku pracy,
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego
etatu,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
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Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
godz. 15:30
pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor Wewnętrzny”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie przy ul.3-go Maja 9a pok.
Nr 23 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kościerzyna.gda.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 680-23-57
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym
powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kościerzyna.gda.pl) oraz na tablicy informacyjnej
Urzędu Miasta przy ul.3-go Maja 9 .
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