źródło: PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

Specjalista ds. Audytów
Zespół Audytów ZSZ
Miejsce pracy: Warszawa

Główne zadania na stanowisku:
1. Przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i zasadami w tym miedzy innymi.
 opracowywanie programów zadań audytowych
 przeprowadzanie analizy ryzyka dla obszaru objętego audytem
wewnętrznym
 dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń mających istotne
znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego
 sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów
 prowadzenie i archiwizowanie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego
2. Przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wydanych zaleceń audytowych.
3. Udział w procesie identyfikacji i analizy ryzyka w celu przygotowania rocznych planów
audytów wewnętrznego, uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu audytu
wewnętrznego.
4. Uczestnictwo w przygotowaniu sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu
wewnętrznego.
5. Prowadzenie sprawozdawczości komórki audytu wewnętrznego.
6. Prowadzenie czynności doradczych.
7. Przygotowanie dokumentów roboczych/zestawień/podsumowań.
8. Identyfikacja/analiza przyczyn nieekonomicznych/nieefektywnych praktyk.
9. Ocena alternatywnych rozwiązań, które mogą przynieść pożądane rezultaty.
10. Formułowanie
zaleceń/rekomendacji
audytorskich
dotyczących
obszarów
funkcjonowania PAŻP.
Wymagania wobec kandydatów:
 wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość,
techniczne)
 4 lata doświadczenia zawodowego
 min 2 letnie doświadczenie związane z audytem / kontrolą / zarządzanie ryzykiem /
systemami zarządzania / zarządzaniem
 wiedza za zakresu tematyki kontroli zarządczej i systemów kontroli wewnętrznej
 znajomość systemów zarządzania
 znajomość zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego
 umiejętność logicznego i analitycznego myślenia
 umiejętność pracy w zespole, argumentowania i negocjacji
 umiejętność opracowania sprawozdań
 umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu

Mile widziane:









2 letnie doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych
szkolenia, studia podyplomowe z obszaru lotnictwa cywilnego
szkolenia lub studia podyplomowe z zakresu systemów zarządzania, audytu, kontroli,
finansów, rachunkowości, zarządzanie ruchem lotniczym
posiadanie jednego z certyfikatów np.: CIA, CGAP, CFE czy CFA, LA ISO 27001, LA
ISO 20000, LA ISO 22301/BS 25999, LA ISO 9001, LA ISO 14001, LA 18001/OHSAS
lub poświadczenie o wyniku pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego lub
posiadania uprawnień biegłego rewidenta
znajomość jednej z metodyk zarządzania projektami: Prince2, PMI, Agile, Scrum
znajomość języka angielskiego na poziomie min A2
certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001, 14001, 18001/OHSAS PN-N 18001/

Oferujemy:




zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony
/2 etaty: do 22.02.2018 i do 31.05.2018/
pakiet benefitów ( ubezpieczenie medyczne, bogaty pakiet świadczeń socjalnych)
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 14.09.2017r. aplikacji zawierającej:
CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja@pansa.pl z dopiskiem w tytule: AQCD
Dokumenty powinny zawierać informację: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej z
siedzibą w Warszawie, ul. Wieżowa 8, moich danych osobowych w zakresie zawartym w mojej
aplikacji w celu przeprowadzenia rekrutacji”.
Aplikacje nie opatrzone klauzulą nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wieżowej 8, jako administrator
danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Podanie danych
jest dobrowolne, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz
żądania ich usunięcia w każdym czasie.
Podstawą podania danych jest art. 22‘ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Za wszystkie aplikacje dziękujemy.
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

