
Informacja o Pracodawcy 
Cyfryzacja jest strategicznym zadaniem państwa. Jej sensowny rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy państwo ma po 
swojej stronie kompetencje cyfrowe, odpowiedni zespół ekspertów oraz spójną strategię. My jesteśmy częścią tego 
zaplecza. 
Centralny Ośrodek Informatyki to centrum kompetencji, software house i instytucja publiczna w jednym. Jesteśmy 
unikalnym w skali państwa zespołem specjalistów cyfrowych. Mamy ekspertów IT, projektujemy usługi i doświadczenie 
użytkownika, szkolimy, prowadzimy komunikację społeczną, zarządzamy projektami i zamówieniami publicznymi. Dzięki 
temu możemy realizować kluczowe w państwie projekty cyfrowe od A do Z. 
Stanowisko 
Audytor IT 
Opis stanowiska 
Audytor IT będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie zadań audytowych (zapewniających i doradczych) w obszarze 
usług IT i wytwarzania oprogramowania, administrowania i utrzymania infrastruktury IT oraz w obszarze 
bezpieczeństwa. 
Miejsce pracy 
Warszawa 
Zakres obowiązków 
1. Przeprowadzanie zadań audytowych zapewniających, w obszarach zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i 

doświadczeniem, tj. m.in.: 
▪ przeprowadzanie przeglądu wstępnego i opracowywanie programu zadania w oparciu o analizę ryzyka oraz 

udział w spotkaniu otwierającym zadanie audytowe, 
▪ przeprowadzanie i dokumentowanie zadań audytowych, 
▪ przygotowanie projektu Sprawozdania z zadania i uzgodnienie wyników oraz przeprowadzanie spotkań 

zamykających, 
▪ archiwizacja dokumentacji poaudytowej. 

2. Monitorowane realizacji zaleceń i przeprowadzanie czynności sprawdzających. 
3. Przeprowadzanie zadań doradczych, w obszarach zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem, w tym 

m.in.:  
▪ opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych, 
▪ udzielanie merytorycznego wsparcia i informacji,  
▪ prowadzanie szkoleń wewnętrznych, 
▪ wspieranie organizacji w obszarze kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. 

4. Opracowywanie cyklicznych informacji i sprawozdań z prowadzenia audytu i wyników monitorowania zaleceń. 
5. Udział w opracowywaniu Planu audytu na podstawie analizy ryzyka w audytowanych obszarach. 
6. Rozwój kompetencji oraz zarządzanie jakością w obszarze realizowanych zadań audytowych i pełnionych 

obowiązków a także udział w współtworzeniu nowoczesnego modelu audytu wewnętrznego działającego zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami IIA. 

Poszukiwane kompetencje 
▪ wykształcenie wyższe, kierunek informatyka lub pokrewne (mile widziane w zakresie bezpieczeństwa systemów 

informatycznych), 
▪ min 2 letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub zewnętrznym obszaru informatyki i/lub bezpieczeństwa, 

w tym w ocenie procesów oraz systemu kontroli wewnętrznej i mechanizmów kontrolnych, 
▪ umiejętność pracy w zespole i prowadzenia samodzielnych projektów/zadań, 
▪ systemowe podejście do zagadnień i zdolności analitycznych, 
▪ umiejętność pisania sprawozdań (raportów) z zadań audytowych oraz zdolności syntetycznej prezentacji wniosków 

i uzasadniania własnych poglądów, 
▪ umiejętność prowadzenia skutecznej komunikacji, asertywność i opanowanie, 
▪ bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność koordynowania pracy zespołu audytowego, 
▪ dobra znajomość języka angielskiego (w tym w zakresie terminologii IT) - minimum na poziomie B2, 
▪ mile widziane certyfikaty : CIA, CISA, CISM, CISSP, audytora wg normy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 22301,  
▪ mile widziana znajomość standardów - COBIT, ITIL, TOGAF, PRINCE II, AGILE, GTAG, OWASP lub/oraz systemów - 

SIEM, DLP, IPS. 
Oferujemy: 
▪ Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
▪ Elastyczny czas pracy (7:00-17:00), 
▪ Nowoczesne biuro blisko Dworca Zachodniego, 
▪ Udział w zróżnicowanych projektach audytowych w obszarze IT i bezpieczeństwa, 
▪ Dostęp do najnowszych technologii, 
▪ Otwarty zespół audytorów nastawionych na rozwój i współpracę, 
▪ Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji dzięki samodzielnie proponowanym szkoleniom, 
▪ Dodatkowo: m.in. prywatna opieka medyczna, karnet sportowy, wczasy pod gruszą. 

 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=CIA_(certyfikat)&action=edit&redlink=1
https://www.bing.com/search?q=CISA+wikipedia&FORM=LFACTRE

