OGŁOSZENIE O V NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Złocieńca ogłasza otwarty i konkurencyjny V nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytor wewnętrzny - w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Niezbędne wymagania od kandydatów:
obywatelstwo polskie lub inne stosownie do art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
wykształcenie wyŜsze,
nieposzlakowana opinia,
posiadanie kwalifikacji zawodowych do prowadzenia audytu wewnętrznego stosownie do art. 58 pkt 5 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.),
znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budŜetowej, finansów publicznych, zamówień publicznych,
sprawozdawczości finansowej i budŜetowej.

2. Dodatkowe wymagania:
1) znajomość procedur administracyjnych,
2) podstawowa znajomość obsługi komputera i programów księgowych i płacowo-kadrowych,
3) posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych wskazanych do pracy na stanowisku audytora: komunikatywność,
dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, odporność na stres, umiejętność logicznego i
analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność korzystania z przepisów prawa.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego w gminie oraz sprawozdania z wykonania audytu za poprzedni rok,
2) dokonanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania gminy,
3) planowanie zadania audytowego w wyznaczonym obszarze, opracowywanie programu oraz ustalanie celów zadania audytowego,
4) przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu,
5) dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli w gminie w tym przestrzegania procedur kontroli,
dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w wydatkowaniu środków, uzyskiwania moŜliwie najlepszych
efektów z danych nakładów oraz przestrzeganie terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki
organizacyjne gminy,
6) ocenianie adekwatności i efektywności procedur rachunkowości oraz systemów operacyjnych i mechanizmów kontroli
wewnętrznej,
7) identyfikowanie i analiza w danym zadaniu audytowym przyczyn nieekonomicznych i nieefektywnych praktyk, ocenianie
alternatywnych rozwiązań, które mogą przynieść poŜądane rezultaty, formułowanie zaleceń dotyczących konkretnych obszarów
działalności Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz podległych mu jednostek organizacyjnych,
8) występowanie z wnioskiem o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym,
9) przeprowadzanie, w razie potrzeby, czynności sprawdzających oraz oceniających dostosowanie działań jednostki do zgłoszonych
przez audytora uwag i wniosków oraz sporządzanie z nich notatki informacyjnej,
10) prowadzenie bieŜących akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku zadania audytowego,
11) dbanie o przestrzeganie przyjętych zasad i standardów audytu,
12) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu oraz podległych jednostek organizacyjnych,
13) wykonywanie innych prac w zakresie audytu, zleconych przez burmistrza.
4. Wymagane dokumenty:
1)
oferta z wnioskiem o zatrudnienie i listem motywacyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w trakcie naboru,
2)
kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
3)
CV z informacjami o wykształceniu, kwalifikacjach i z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4)
oświadczenie o niekaralności,
5)
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6)
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
7)
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe do prowadzenia audytu wewnętrznego,
8)
kopia dokumentu, określonego w przepisach o słuŜbie cywilnej, potwierdzającego znajomość języka polskiego dla kandydatów
z obywatelstwem innym niŜ polskie.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty (dokumenty naleŜy opatrzyć własnoręcznym podpisem, a kopie dokumentów naleŜy potwierdzić
dodatkowo dopiskiem „za zgodność z oryginałem”) naleŜy złoŜyć osobiście w sekretariacie lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Złocieńcu,
ul. Stary Rynek 3 78-520 Złocieniec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „V Nabór na audytora wewnętrznego” w terminie do dnia 23
listopada 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). BliŜszych informacji na temat naboru udziela Sekretarz Gminy. Informacja o
kandydatach, dalszym postępowaniu i wynikach naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.zlocieniec.pl/ oraz na
tablicach informacyjnych urzędu.

Burmistrz Złocieńca
/-/ Waldemar Włodarczyk
Złocieniec, 30 października 2009r.

