Grupa KĘTY S.A. jest nowoczesną firmą o globalnym zasięgu, oferującą klientom
najwyższą jakość produktów oraz przejrzyste i uczciwe zasady współpracy.
Przypadający na ostatnie 30-lecie okres dynamicznego rozwoju pozwolił nam
stworzyć prężny holding przemysłowy osiągający przychody ze sprzedaży na
poziomie 3,5 mld PLN, współpracujący z klientami z ok. 60 krajów na całym świecie,
utrzymujący jednocześnie status największego w Polsce dostawcy profili i
komponentów aluminiowych oraz tworzonych na ich bazie systemów aluminiowych
dla budownictwa, a także lidera w produkcji materiałów opakowaniowych i łatwo
recyklingowalnych folii polipropylenowych w Polsce.

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. audytu wewnętrznego
nr referencyjny: Specjalista ds. audytu wewnętrznego
miejsce pracy: Bielsko-Biała
CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ NA STANOWISKU SPECJALISTY DS. AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO:
• aktywnym udziałem w definiowaniu Rocznego Planu Audytu,
• identyfikacją i analizą ryzyk operacyjnych i finansowych,
• oceną procesów pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi,
regulacjami wewnętrznymi oraz najlepszymi praktykami rynkowymi,
• proponowaniem usprawnień mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa
i efektywności funkcjonowania rozwiązań organizacyjnych,
• prowadzeniem dokumentacji audytowej zgodnie z przyjętymi standardami,
• sporządzeniem raportów zawierających wnioski i rekomendacji z przeprowadzonych
badań,
• prezentowaniem wniosków i rekomendacji przed kadrą menedżerską,
• monitorowaniem wdrożenia rekomendacji poaudytowych.
CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY:
• Wykształcenie wyższe (preferowane: finanse, IT, ekonomia, prawo)
• 2 letnie doświadczenie w audycie (operacyjny, finansowy, IT)
• praktyczna znajomość międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego
• umiejętność analizy danych
• zaawansowania znajomość oprogramowania MS Office
• znajomość języka angielskiego na poziomie B2
• czynne prawo jazdy kat. B
• dyspozycyjność wyjazdów: 10%-15% miesięcznego wymiaru czasu pracy
• dobra organizacja pracy i zarządzania swoim czasem

Prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:
Jeżeli chce Pan/i zezwolić nam na wykorzystywanie Pana/i CV na potrzeby przyszłych rekrutacji
prowadzonych w Grupie Kęty S.A., prosimy zamieścić w swoim CV poniższą zgodę:
"Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z
przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Grupie Kęty S.A.
do czasu wycofania niniejszej zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od wyrażenia zgody.”
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

adres e-mail: rekrutacja@grupakety.com

