
Kancelaria Senatu  
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko audytora wewnętrznego w jednoosobowej 

komórce audytu wewnętrznego 

 

Wymiar etatu: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa  

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

− planowanie i przeprowadzanie audytu wewnętrznego, 

− analiza obszarów ryzyka występujących w jednostce,  

− opracowywanie wyników audytu i sprawozdań z audytu wraz z zaleceniami, 

− terminowe monitorowanie realizacji zaleceń, w tym sporządzanie raportów dla 

kierownictwa jednostki z informacją o sposobie realizacji zaleceń oraz ocena skuteczności 

realizacji zaleceń,   

− sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z jego prowadzenia, 

− terminowa oraz zgodna z przepisami prawa i standardami audytu realizacja zadań, między 

innymi:  

• opracowywanie ocen systemu kontroli zarządczej oraz analizy ryzyka na potrzeby 

poszczególnych zadań audytowych,  

• przeprowadzanie testów w trakcie badania audytorskiego oraz dokumentowanie ich 

wyników,  

• rzetelne dokumentowanie wszelkich ustaleń i dostarczanie wiarygodnych dowodów.  

− przeprowadzanie zadań doradczych, których celem  jest zwiększenie efektywności 

funkcjonowania jednostki w szczególności w obszarach związanych z realizacją 

projektów w obszarze IT oraz kontroli zarządczej,  

− współpraca z kontrolerami/audytorami zewnętrznymi. 

  

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

− wykształcenie: wyższe 

− doświadczenie zawodowe: 4 lata na stanowisku audytora wewnętrznego, 

− kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:  

• 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 złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora 

wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,  

• lub uprawnienia biegłego rewidenta,  

− bardzo dobra znajomość standardów audytu wewnętrznego i standardów kontroli 

zarządczej, 

− znajomość przepisów o finansach publicznych, o rachunkowości, prawa zamówień 

publicznych, 

− umiejętność sporządzania analiz i ocen zjawisk ekonomicznych, 

− umiejętności interpersonalne, 

− umiejętność podejmowania decyzji i ustalania priorytetów, 

− odpowiedzialność 

− umiejętność działania pod presją czasu,  



− posiadanie obywatelstwa polskiego,  

− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

− niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

− życiorys i list motywacyjny, 

− kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje do przeprowadzania audytu 

wewnętrznego, 

− kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

− oświadczenie: "Wyrażam zgodę, aby Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie 

00-902, ul. Wiejska 6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w złożonych 

dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”, 

− oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu, 

potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa, 

− oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z 

pełni praw publicznych, 

− oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

− kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku 

kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w 

przypadku, gdy znajdą się w gronie dwóch najlepszych kandydatek/kandydatów. 

 

Warunki pracy: 

− obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, 

− czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych, 

− budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

 

Inne informacje:  

− w ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail lub numer telefonu - kandydaci 

spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną o terminach poszczególnych etapów rekrutacji; 

− oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, 

− proces naboru składa się z następujących etapów: 

• weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszone zostaną 

osoby, które spełniają wymagania formalne,  

• rozmowa kwalifikacyjna 

− zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, 

− zalecany wzór cv, wzory oświadczeń oraz informacja o ochronie danych osobowych 

uzyskanych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest zamieszczona na stronie Kancelarii 

Senatu w zakładce oferty pracy.  

Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-01 

Na adres: ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, z dopiskiem „Oferta pracy” 

Decyduje data wpływu oferty do urzędu 


