105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach
zatrudni na stanowisko
Audytor Wewnętrzny
Wymiar czasu pracy: min 1/2 etatu
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:










prowadzenie zadań audytowych dotyczących obszarów działania Szpitala celem oceny zgodności prowadzonej działalności z
przepisami prawa oraz obowiązującymi w Szpitalu procedurami wewnętrznymi ,
przeprowadzanie zadań audytowych z zakresu systemów zarządzania i kontroli celem zbadania efektywności i gospodarności
działań realizowanych przez Szpital ,
wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Szpitala,
realizowanie czynności sprawdzających mających na celu ocenę dostosowania działań Szpitala do zgłoszonych w sprawozdaniu
ostatecznym zaleceń i rekomendacji celem usprawnienia funkcjonowania Szpitala,
tworzenie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania,
prowadzenie i dokumentowanie audytu wewnętrznego zgodnie z odrębnymi przepisami,
opracowywanie aktów prawa wewnętrznego w zakresie analizy ryzyka, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego,
informowanie Dyrektora Szpitala o przypadkach naruszeń prawa i naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:









wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze,
doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego, mile widziane przeprowadzone
kontrole w zakładach opieki zdrowotnej,
posiadanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami określonymi
w art. 286 ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),
znajomość przepisów: kpa, zasad rachunkowości, prawa finansów publicznych, zamówień publicznych, ustawy o ZOZ,
znajomość zagadnień z zakresu audytu wewnętrznego, metodologii audytu wewnętrznego, w tym analizy ryzyka i oceny
systemów kontroli,
umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole, argumentowania i negocjacji.

Wymagania dodatkowe:




przeszkolenie z zakresu audytu środków unijnych, rachunkowości,
znajomość podstaw rachunkowości oraz zagadnień związanych z funduszami unijnymi.

Wymagane dokumenty:
Życiorys i list motywacyjny
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji zawodowych do przeprowadzania audytu
wewnętrznego, określonych w art. 286 ustawie o finansach publicznych,
8. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe ,
9. Ewentualne kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.
10. Listy referencyjne, także z SP ZOZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termin składania ofert:
2017-10-27
Miejsce składania ofert:
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
z opisem "Oferta pracy-audytor ", Dział Kadr (budynek nr 23) lub mailem m.majewska@105szpital.pl
Tel. Kontaktowy 684707856

