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OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Szydłowca
ogłasza otwarty nabór na stanowisko
audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu

Wymiar zatrudnienia: niepełny wymiar zatrudnienia - 1/4 etatu
I. Wymagania niezbędne i warunkujące dopuszczenie do konkursu:
O stanowisko audytora wewnętrznego ubiegać% się moz& e osoba, kto% ra spełnia wymagania okres% lone
w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaćh publićznyćh (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze
zmianami), a mianowićie:
1. ma obywatelstwo pan% stwa ćzłonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pan% stwa, kto% rego
obywatelom, na podstawie umo% w międzynarodowyćh lub przepiso% w prawa wspo% lnotowego,
przysługuje prawo podjęćia zatrudnienia na terytorium Rzećzypospolitej Polskiej;
2. ma pełną zdolnos% ć% do ćzynnos% ći prawnyćh oraz korzysta z pełni praw publićznyćh;
3. nie była karana za umys% lne przestępstwo lub umys% lne przestępstwo skarbowe;
4. posiada wyz& sze wykształćenie;
5. posiada następująće kwalifikaćje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
1) jeden z ćertyfikato% w: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Assoćiation of Chartered
Certified Aććountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certifićation in Control Self
As-sessment (CCSA), Certified Finanćial Servićes Auditor (CFSA) lub Chartered Finanćial
Analyst (CFA),
lub
2) złoz& yła, w lataćh 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego
przed Komisją Egzaminaćyjną powołaną przez Ministra Finanso% w,
lub
3) posiada uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
4) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem
ukon% ćzenia studio% w podyplomowyćh w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez
jednostkę organizaćyjną, kto% ra w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie
z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomićznyćh lub
prawnyćh.
Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, uwaz& a się udokumentowane przez kierownika
jednostki wykonywanie ćzynnos% ći, w wymiarze ćzasu praćy nie mniejszym niz& 1/2 etatu,
związanyćh z:
1) przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
2) realizaćją ćzynnos% ći w zakresie audytu gospodarowania s% rodkami poćhodząćymi z budz& etu
Unii Europejskiej oraz niepodlegająćymi zwrotowi s% rodkami z pomoćy udzielanej przez
pan% stwa ćzłonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o kto% rym
mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administraćji Skarbowej
( Dz.U. z 2018, poz. 508 ze zmianami);

3) nadzorowaniem lub wykonywaniem ćzynnos% ći kontrolnyćh, o kto% ryćh mowa w ustawie
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyz& szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze
zmianami).
II. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku
audytora wewnętrznego:
1. dos% wiadćzenie w praćy w administraćji publićznej;
2. znajomos% ć% przepiso% w ustaw: o finansaćh publićznyćh, o raćhunkowos% ći, o samorządzie
gminnym, prawo zamo% wien% publićznyćh, kodeks postępowania administraćyjnego;
3. predyspozyćje osobowos% ćiowe: odpornos% ć% na stres, samodzielna organizaćja praćy,
umiejętnos% ć% podejmowania dećyzji, odpowiedzialnos% ć%, komunikatywnos% ć%.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1.

Do podstawowego zakresu zadan% na stanowisku audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaćh publićznyćh (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami),
nalez& y prowadzenie niezalez& nej i obiektywnej działalnos% ći, kto% rej ćelem jest wspieranie
Burmistrza w realizaćji ćelo% w i zadan% przez:
1) systematyćzną oćenę kontroli zarządćzej w Urzędzie Miejskim i jednostkaćh
organizaćyjnyćh Gminy pod względem adekwatnos% ći, skutećznos% ći i efektywnos% ći tej
kontroli,
2) przygotowanie na podstawie analizy ryzyka roćznego planu audytu wewnętrznego Urzędu,
3) wykonanie roćznego planu audytu wewnętrznego,
4) dokumentowanie przebiegu i wyniko% w audytu oraz
prowadzenie akt stałyćh
i sprawozdawćzos% ći z wykonania planu audytu wewnętrznego,
5) w uzasadnionyćh przypadkaćh przeprowadzenie audytu wewnętrznego poza roćznym
planem audytu,
6) wykonywanie ćzynnos% ći doradćzyćh na wniosek Burmistrza lub z własnej inićjatywy
w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem, kto% ryćh ćelem jest a usprawnienie praćy
jednostki.
2. Czynnos% ći okres% lone w rozporządzeniu Ministra Finanso% w z dnia 4 wrzes% nia 2015 r.
w sprawie audytu wewnętrznego oraz informaćji o praćy i wynikaćh tego audytu
(Dz.U. z 2018 r., poz. 506)
IV. Wymagane dokumenty:
1. Dokumenty niezbędne warunkujące dopuszczenie do konkursu:
1) z& yćiorys – ćurrićulum vitae (CV) z informaćjami o wykształćeniu i opisem dotyćhćzasowego
przebiegu praćy zawodowej, kto% ry powinien być% podpisany i opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji”.
2) wypełniony formularz zgłoszeniowy, kto% ry nalez& y pobrać% ze strony BIP Urzędu Miejskiego
w Szydłowću, i kto% ry jest załąćzony do niniejszego ogłoszenia;

3) os% wiadćzenie o pełnej zdolnos% ći do ćzynnos% ći prawnyćh i korzystaniu z pełni praw
publićznyćh (tres% ć% os% wiadćzenie została zamieszćzona w formularzu zgłoszeniowym),
4) os% wiadćzenie o niekaralnos% ći za przestępstwo popełnione umys% lnie, s% ćigane z oskarz& enia
publićznego lub umys% lne przestępstwo skarbowe (tres% ć% os% wiadćzenie została zamieszćzona
w formularzu zgłoszeniowym),
5) kserokopia dyplomu potwierdzająćego wykształćenie,
6) kserokopie dokumento% w potwierdzająćyćh kwalifikaćje do przeprowadzania audytu
wewnętrznego okres% lone w pkt I niniejszego ogłoszenia.
2. Dokumenty dodatkowe:
1) kserokopie dokumento% w potwierdzająćyćh dos% wiadćzenie w praćy w administraćji
publićznej,
2) kserokopie zas% wiadćzen% o ukon% ćzonyćh kursaćh i szkoleniaćh,
3) opinie, referenćje.
V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
1. Dokumenty nalez& y składać% osobis% ćie w kanćelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowću, Rynek
Wielki 1 – Ratusz, I piętro poko% j nr 12 w nieprzekraćzalnym terminie do 31 lipca 2018r. do
godz. 15.30.
2. Oferty moz& na ro% wniez& przesłać% poćztą lub kurierem na adres Urzędu Miejskiego
w Szydłowću: 26-500 Szydłowieć, Rynek Wielki 1.
3. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane tylko te oferty, kto% re wpłyną do Urzędu
Miejskiego w Szydłowću w nieprzekraćzalnym terminie do dnia 31.07.2018 do godz. 15.30
(w przypadku przesłania oferty poćztą ćzy kurierem lićzy się data wpływu oferty do Urzędu
Miejskiego w Szydłowću). Oferty praćy, kto% re wpłyną do Urzędu po wyz& ej okres% lonym
terminie, nie będą rozpatrywane.
4. Dokumenty nalez& y składać% w zamkniętej koperćie z dopiskiem „Nabór na stanowisko
audytora wewnętrznego-2”.
VI. Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparćiu o przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o praćownikaćh samorządowyćh (Dz.U. z 2016, poz. 902 ze zmianami).
2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Burmistrza
Szydłowća Komisję w dwo% ćh etapaćh:
 etap I - oćena spełniania przez kandydato% w wymagan% niezbędnyćh oraz wyłonienie
kandydato% w do II etapu naboru,

3.
4.
5.

6.

etap II – rozmowa kwalifikaćyjna, w ćelu oćeny stopnia spełniania wymagan% dodatkowyćh,
okres% lonyćh w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyz& szym stopniu
spełniająćego wymagania dodatkowe i przedstawienie opinii Burmistrzowi.
Kandydaći zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonićznie o terminie rozmowy
kwalifikaćyjnej (etapu II), ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu
Informaćji Publićznej tj. www.bip.szydlowieć.pl
Wyboru kandydata na stanowisko będąće przedmiotem naboru lub rozstrzygnięćia
o zakon% ćzeniu naboru bez wyboru z& adnego z ućzestnićząćyćh w nim kandydato% w dokona
Burmistrz Szydłowća.
Oferty odrzućone kandydaći mogą odebrać% w terminie do dnia 15 wrzes% nia 2018 do godz. 15.00
w kadraćh Urzędu Miejskiego w Szydłowću, Ratusz – Rynek Wielki 1, pok. nr 11.
Otrzymanyćh dokumento% w nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną
zniszćzone.
Dodatkowe informaćje na temat naboru moz& na uzyskać% pod numerem telefonu 48 617 86 36
lub 48 617 86 33.

7. Informaćja o wyniku naboru będzie umieszćzona w Biuletynie Informaćji Publićznej Gminy
Szydłowieć tj. na stronie www.bip.szydlowieć.pl oraz tablićy ogłoszen% Urzędu Miejskiego
w Szydłowću przy Rynek Wielki 1.
VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiąću poprzedzająćym upublićznienie niniejszego ogłoszenia wskaz% nik zatrudnienia oso% b
niepełnosprawnyćh w Urzędzie Miejskim w Szydłowću, w rozumieniu przepiso% w ustawy
o rehabilitaćji zawodowej i społećznej oso% b niepełnosprawnyćh, przekroćzył 6 %.
VIII. Klauzula informacyjna:
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oćhrony oso% b
fizyćznyćh w związku z przetwarzaniem danyćh osobowyćh i w sprawie swobodnego
przepływu takićh danyćh oraz ućhylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kaz& dy kandydat
przystępująćy do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganyćh danyćh
osobowyćh nie będzie moz& liwy udział w naborze.
2. Administratorem danyćh osobowyćh jest Urząd Miejski w Szydłowću, Rynek Wielki 1,
26-500 Szydłowieć.
3. Administrator wyznaćzył Inspektora oćhrony danyćh osobowyćh. Kontakt:
iod@szydlowieć.pl
4. Dane osobowe:
• Będą przetwarzane w ćelu obećnej rekrutaćji na wolne stanowisko w Urzędzie Miejskim
w Szydłowću;
• Nie będą udostępniane innym odbiorćom;
• Będą przećhowywane nie dłuz& ej niz& to wynika z przepiso% w arćhiwizaćji i proćedur
wewnętrznyćh;
• W przypadku oso% b niezakwalifikowanyćh będą przetwarzane nie dłuz& ej niz& ćzas trwania
proćesu rekrutaćyjnego;
• Nie będą przetwarzane w sposo% b zautomatyzowany, w ćelu podjęćia dećyzji w sprawie
indywidualnej.
5. Osobie, kto% rej dane dotyćzą, przysługuje prawo dostępu do swoićh danyćh osobowyćh, ićh
sprostowania, prawo do z& ądania usunięćia danyćh osobowyćh, prawo do z& ądania
ogranićzenia przetwarzania danyćh osobowyćh, prawo do przenoszenia danyćh, prawo
sprzećiwu wobeć przetwarzania danyćh oraz wniesienia skargi do organu nadzorćzego –
Prezesa Urzędu Oćhrony Danyćh Osobowyćh (PUODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
6. Osobie, w przypadku gdy przetwarzanie danyćh osobowyćh odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danyćh (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do ćofnięćia tej
zgody w dowolnym momenćie. Cofnięćie to nie ma wpływu na zgodnos% ć% przetwarzania,
kto% rego dokonano na podstawie zgody przed jej ćofnięćiem, z obowiązująćym prawem.

