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SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE 
Ogłasza konkurs na stanowisko  

Audytor Wewnętrzny 
 

Audytorem wewnętrznym może być osoba, która: 
➢ Posiada kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce 

sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych, 

➢ Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego 
obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, 
przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

➢ Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
➢ Nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 
Zakres obowiązków i czynności: 

• Samodzielne prowadzenie zadań audytowych (w tym przeprowadzanie wstępnego przeglądu, 
analizy ryzyka, opracowanie programu zadania, dokumentowanie przebiegu audytu i sporządzanie 
sprawozdania z audytu). 

• Monitoring i czynności sprawdzające z wykonania zaleceń poaudytowych, 

• Udział w przeprowadzaniu rocznej analizy ryzyka na potrzeby planu audytu. 

• Udział w opracowywaniu strategicznego i rocznego planu audytu. 

• Prowadzenie ewidencji obowiązujących w Zespole Audytu Wewnętrznego. 

• Prace administracyjne, w tym prowadzenie dokumentacji audytu i obsługa systemu 
Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją. 

 
Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe,  

• posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do prowadzenia audytu wewnętrznego w 
jednostce sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych:  

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 /CFSA/, 

− Chartered Financial Analyst /CFA/, 
lub 

− zaświadczenie o złożeniu w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora 
wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, 

lub 

− dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez 
jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi 
ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych wraz 
z dokumentem potwierdzającym dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego. 

ww. dokumenty do okazania w tracie spotkań rekrutacyjnych 
 

Dodatkowo: 
• biegła znajomość języka angielskiego, 



• minimum 2 lata pracy na stanowisku audytora wewnętrznego, 
• doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zadań audytowych /analiza ryzyka do audytu, 

budowanie programów audytów, opracowywanie wniosków, tworzenie dokumentacji audytowej/ 
• znajomość problemów uczelni wyższych, 
• umiejętności interpersonalne umożliwiające współpracę na wszystkich szczeblach audytu 

wewnętrznego oraz kierownictwa uczelni, 
• rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, spostrzegawczość, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, inicjatywa, bardzo dobra organizacja 

pracy, 
• kreatywność, 
• odporność na stres. 

 
Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce 

• Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, biletów do kin i teatrów, pakietu 
medycznego i sportowego) 

Osoby zainteresowane prosimy - do dnia 31 marca 2019 r. - o przesłanie  
• CV 

oraz wypełnienie formularza aplikacyjnego. 
 

 
 
Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Klauzula informacyjna: 
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w  
stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu 
przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. 
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-
787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW 
jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: iod@sggw.pl.  
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub  pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia. 
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego, który otworzy się po kliknięciu 
 
APLIKUJ 
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