Urz^d Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 3
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO URZ^DNICZE
Stanowisko Audytor wewn^trzny
1. Wymagania niezb^dne:
a) obywatelstwo zgodnie z art. 286 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )
b) pehia zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystanie z pelni praw publicznych
c) nie karalnosc za przest^pstwo umyslne lub umyslne przest^pstwo skarbowe
d) ukoriczone studia wyzsze
e) posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewne_trznego wynikaja^cych z art.
286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dn'ia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
f) samodzielnosc i komunikatywnosc
2. Zakres zadan wykonywanych na stanowisku:
a) Badanie i ocenianie adekwatnosci, skutecznosci i efektywnosci systemow zarz^dzania
i kontroli zarza^dczej.
b) Wykrywanie i okreslanie potencjalnego ryzyka w dziatalnosci gminy.
3. Wymagane dokumenty;
a) list motywacyjny
b) zyciorys (CV )
c) kwestionariusz osobowy
d) w przypadku posiadania stazu pracy kserokopie swiadectw pracy z dotychczasowych
miejsc pracy
e) kserokopie dokumentow potwierdzaja^cych wyksztalcenie
f) kserokopie dokumentow potwierdzaja^cych posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania
audytu
f) oswiadczenie, ze kandydat nie byl karany za przest^pstwo umyslne oraz nie toczy si?
przeciwko niemu post^powanie karne
g) oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pehii praw
publicznych
h) oswiadczenie o pozostawaniu lub nie pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i
poszukuja^cych pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac w terminie do 18 lutego 2010 r.
w sekretariacie Urz^du Miejskiego lub poczta^ na adres: Urza^d Miejski w Prudniku, 48-200
Prudnik ul. Kosciuszki 3, z dopiskiem: ,,dotyczy naboru na stanowisko audytor
wewn^trzny".
Aplikacje, ktore wptyna^ do Urz^du po wyzej okreslonym terminie, nie b?da^ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru b^dzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na tabiicy ogloszen w Urz^dzie Miejskim w Prudniku.
Wymagane
dokumenty
aplikacyjne:
list
motywacyjny,
szczegolowe
CV
( z uwzgl^dnieniem doktadnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny bye opatrzone
klauzula^: Wyrazam zgod% na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dlapotrzeb niezbe^dnych -dla realizacjiprocesu rekrutacji zgodnie z ustawq
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. V. z 2002 r. Nr 101, poz. 926zpozn. zm. )
orazustawq z21.11.2008r. r. opracownikachsamorzqdowych (Dz. U. Nr223,poz. 1458).
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