nr ogłoszenia: DO.1110.1-DA.2018

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego
zatrudni
Kontrolera wewnętrznego
Miejsce pracy:
Warszawa, ul. Krucza 5/11D
00 – 548 Warszawa
Liczba lub wymiar etatu: 1/2 ; umowa o pracę (praca w siedzibie pracodawcy w godzinach urzędowania Instytutu
tj. pomiędzy godz. 7.00-17.00).
Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za:

sporządzanie okresowych i szczegółowych planów kontroli poszczególnych komórek organizacyjnych
Instytutu;

przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających;

analizę zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji
prawnych;

analizę odstępstw od obowiązujących przepisów i procedur, ustalanie i wyjaśnianie ich przyczyn, formułowanie
wniosków dotyczących zmian w obowiązujących regulacjach wewnętrznych;

ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, a także osób za nie odpowiedzialnych;

przyjmowanie wyjaśnień, oświadczeń czy zastrzeżeń zgłaszanych przez kontrolowane komórki organizacyjne
Instytutu;

prowadzenie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej;

sporządzanie protokołów z kontroli oraz projektów wystąpień;

uczestniczenie w naradach śród- i pokontrolnych;

instruktaż i doradztwo;

przygotowanie okresowych sprawozdań z wykonania zadań.

Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia Wyższego: z zakresu ekonomii, rachunkowości, prawa i administracji lub administracji.
Ukończone studia podyplomowe z dziedziny kontroli wewnętrznej zakończone obroną pracy dyplomowej przed
komisją egzaminacyjną będą dodatkowym atutem;

3 lata doświadczenia zawodowego zdobytego na analogicznym stanowisku;

znajomości następujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o instytutach badawczych, ustawy
prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;

dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel); znajomość systemów informatycznych klasy ERP będzie
dodatkowym atutem;

umiejętności analizy i interpretacji danych pochodzących z różnych źródeł oraz obiektywizmu
w gromadzeniu, ocenie i przekazywaniu informacji o kontrolowanej działalności;
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i protokołów z wykonywanej pracy (wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi);

dążenia do poszukiwania nowych rozwiązań oraz usprawniania istniejących procesów;

umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności i wysokiej kultury osobistej oraz współpracy
z osobami na różnym szczeblu organizacji;

samodzielności, dobrej organizacji pracy (terminowość, sumienność i dokładność) oraz nastawienia na
realizację celów.
Oferujemy:
 ciekawą i pełną wyzwań pracę;
 stabilność zatrudnienia, dostęp do benefitów: prywatna opieka medyczna, karta multisport, kurs języka
angielskiego finansowany w 80% przez pracodawcę;

 wynagrodzenie odpowiednie do kwalifikacji, zajmowanego stanowiska i przydzielonych obowiązków;
 możliwość dalszego rozwoju.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV uwzględniające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i list motywacyjny;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów, w terminie do dn. 21.10.2018r. drogą elektroniczną na
adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca na stanowisku kontrolera wewnętrznego”.
Inne informacje:
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.1-DA.2018
na stanowisko kontrolera wewnętrznego przez administratora, którym jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie,
ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie
zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.
Aplikacje niezawierające powyższej
i zostaną zniszczone niezwłocznie.
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Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane
w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania
przyczyny.
Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.
Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa
Dyrektor Instytutu.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych
oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej
http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047

