Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

kontroler wewnętrzny
(umowa na czas określony w celu zastępstwa,
przewidywany okres zatrudnienia 2 lata)
(nazwa stanowiska pracy)

Wymagania konieczne:
1) jest obywatelem(ką) polskim(ą);
2) posiada co najmniej 3 letni staż pracy, w tym 2 lata pracy w księgowości lub w kontroli finansowej
albo skarbowej;
3) posiada wykształcenie wyższe II stopnia - ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki,
prawo, administracja i pokrewne;
4) posiada znajomość przepisów prawa z obszaru rachunkowości (ustawa o rachunkowości), finansów
publicznych (ustawa o finansach publicznych; ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych), zamówień publicznych (ustawa Prawo zamówień publicznych), prawa
handlowego (ustawa Kodeks spółek handlowych) oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność
ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
5) posiada znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego - Kodeks postępowania
administracyjnego, Ordynacji podatkowej, Kodeksu cywilnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
7) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
8) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku;

Wymagania pożądane (dodatkowe):
1) umiejętność obsługi programów komputerowych,
2) umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy,
umiejętność ustalania priorytetów, terminowość w realizacji zadań,
3) samodzielność, odpowiedzialność, kultura osobista, empatia,
4) doświadczenie w pracy kontrolera wewnętrznego,
5) posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing
Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self
Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial
Analyst (CFA), lub
b) złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego
przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia
studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę
organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi
ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) ocena i badanie skuteczności systemu kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz jakości
2)

3)
4)

realizowanych zadań,
umiejętność obsługi komputera w stopniu co najmniej dobrym: pakiet MS Office (Word, Excel i inne
niezbędne programy związane z pracą na stanowisku,
preferowane doświadczenie w samodzielnym sporządzaniu sprawozdań finansowych lub posiadanie
uprawnień do zajmowania stanowiska głównego księgowego w jednostkach sektora finansów
publicznych,
preferowane doświadczenie w kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,

3) kserokopia
dokumentu
poświadczającego
wykształcenie
(dyplom
lub
zaświadczenie
o stanie odbytych studiów, posiadanych kwalifikacjach),
4) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
5) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw
publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór do pobrania na
stronie mops.bip.czestochowa.pl),
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy (wzór do pobrania na stronie mops.bip.czestochowa.pl),
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na danym stanowisku (wzór do pobrania na
stronie mops.bip.czestochowa.pl),
8) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wzór do pobrania na stronie
mops.bip.czestochowa.pl).

Warunki pracy na stanowisku:
Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków
pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do
budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę
upublicznienia ogłoszenia wynosi 6 %.

Informacje dodatkowe:
wymiar etatu – pełny,
czas pracy – zgodny z obowiązującym czasem pracy w Ośrodku,
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, 42-217 Częstochowa, ul. POW 2, z dopiskiem „Kontroler wewnętrzny” w terminie do dnia
20.05.2019 r., do godz 11:00.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data
wpływu dokumentów do MOPS).
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie konkursu. Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 34 372 42 05/06.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana pod adresem: mops.bip.czestochowa.pl oraz na tablicy
informacyjnej MOPS przy ul. POW 2 w Częstochowie.

Małgorzata Mruszczyk
DYREKTOR

