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U R M I a T R
Drawska Pomorskiego

Z

ul.Gen.\M.Sikorskiego 41
78_500 brawsko Pomorskie
tel- o94-3633485; fax. 094-3633tJ

SK.2110.1.2016

Burmistrz Drawska Pomorskiego
oglasza nab6r na wolne stanowisko pracy ¢J,dyfOr¢ WeW«gf7,Z7®egO

I
I

w Urzedzie Miejshim w Dro[wsku Pomorskim
ul. Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

1. Wymagania niezbedne:
1) obywatelstwo paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub innego palstwa, kt6rego
obywatelom, na podstawie um6w miedzynarodolvych lub przepis6w prawa wsp6lnotowego,
przysfuguje prawo podjecia zatrudnienia na ter)rforium Rzeczypospolitej Polskiej (w
prz)apadku cudzoziemc6w - jeZeli posiadaja znajomoS6 jezyka polskiego potwierdzonq
dokunlentem OkreSlon)m w przepisach o sfuZbie cywilnej);
2) peina zdolnoS6 do czynnoSci prarunych oraz korzystanie z pelni praw publicznych;
3) brak skazania za umySlne przestepstwo lub umySlne przestepstwo skarbowe;
4) lvyzsze lvyksztalcenie drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w ustarvy o szkolnictwie
lvy2szym kienmek administracj a lub prawo lub ekonomia;
5) posiadanie nastepujacych kwaliflkaCji dO PrZePrOWadZania audytu WelunetrZnegO W
j ednostkach samorzadu terytorialnego (gmina) :
a) jednego z certyflkat6w: Certifled Intemal Auditor (CIA), Certifled Govemlnent
Auditing Professional (CGAP), Certifled Information Systems Auditor (CISA),

Association of Chartered Certifled Accountants (ACCA), Certifled Fraud Examiner
(CFE), CertiflCatiOn in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services
Auditor (CFSA) 1ub Chartered Financial Analyst (CFA) 1ub
b) zlozenie, w latach 2003-2006, z lvynikiem pozyty\unym egzaminu na audytora

welunetrznego przed Komisj a Egzaminacyjna powolana przez Ministra Finans6w, lub
c) posiadanie uprarunienia bieglego rewidenta, lub
d) posiadanie dwlletniej praktyki w zakresie aud)rfu we\rmetrznego i dyplomu
ukohczenia studi6w podyplomolvych w zakresie audyrfu welunetrznego, lvydanego

przez jednostk? organizacyjna, kt6ra w dniu lvydania dyplomu byla upraruniona,
zgodnie z odrebnymi ustawami, do nadawania stopnia nackowego doktora nack
ekonomicznych lub prarunych w znaczeniu okreSlonym w art. 286 ust. 2 ustarvy o
\

flnanSaCh PubliCZnyCh) ;

6) posiadanie co najmniej piecioletniego staZu pracy w oparciu o unlOve O PraCe na
stanowisku cza/cfyzo7. We"?gfrZ7ny W jednOStkaCh, O kt6rych mowa w art. 2 ustarvy o

praco\mikach samorzadolvych (urz?dach marszalkowskich oraz wojew6dZkich
samorzqdolvych j ednostkach organizacyjnych, starostwach powiatolvych oraz powiato\vych

jednostkach organizacyjnych, urzedach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych
jednostkach budZetolvych i samorzadolvych zakladach budzeto\vych, biurach zwiazk6w
jednostek samorzqdu terytorialnego oraz samorzadolvych zaklad6w budZetolvych
utworzonych przez te zwiazki, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorzadu
terytorialnego) ;
7) stan zdrowia pozwalaj apy na zatrudnienie na stanowisku obj etym naborem;
8) nieposzlakowana opinia;
9) znajomoS6 zagadnieh z zalnesu funkcj onowania samorzadu terytorialnego.
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2. Wymagania dodatkowe:
1 ) samodzielnoS6 w pracy9 OdPOWiedZialnoS6, rzetelnoS6, dobra organizacj a pracy;

2) umiej etnoS6 analitycznego mySlenia;
3) unliej etnOS6 r6lrmoleglej realizacj i kilke proces6w;

4) znaj omoS6 strmlrfury organizacyjnej Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim;
5) znaj omoS6 zasad funkcj onowania j ednostek organizaeyjnych gminy Drawsko
Pomorskie;
6) latwoS6 nawiazywania kontake6w miedzyludzkich, komunikatyl-oS6, uczciwoS6,
obiekeywizm, dyspozycyjnoS6 ;
7) IatwoS6 lvypowiedzi pisemnej i ustnej ;
8) znajomoS6 j ezyk6w obcych;
9) biegla znaj omoS6 obslugi komputera i urzadzeh biurolvych;
1 0) unliejetnOS6 bieglego poslugiwania sis aktami prarrmymi;
ll) znajomoS6 przepis6w w zakresie audytu welrmetrznego, flnanS6w publicznych,
rachunkowoSci budZetowej oraz bezpieczehstwa informacj i;
12) unniejetnoS6 radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1 ) miejsce Swiadczenia pracy: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim;
2) zatruchienie w lvymiarze calego etatu;
3) lvykonywanie obowiapk6w sfuZbolvych takee poza siedziba Urzedu tj. w kom6rkach
organizacyjnych Urzedu znajdujacych sis poza jego si6dziba oraz w jednostkach
organizacyjnych znaj duj apych sis na terenie gminy Drawsko Pomorskie;
4) lvykonywanie pracy lvymaga koniecznoSci przemieszczania sis pomiedzy obiektami na
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie (obiekey nie sa lvyposaZone w windy);
5) stanowisko pracy w urzedzie lvyposaZone jest w komputer, niezbedne oprogramowanie,
telefon.
I

4. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorzadowych:
W miesiapu poprzedzajacym date publikacji niniejszego ogloszenia wskaZnik zatrudnienia
os6b niepelnosprarrmych w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, w rozunlieniu
przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprar-ych
nie przekroczyI 6%.

:;rkaodn=:aan=zkaodna=oa:ee;Toansytcahnowwisz:auletO;I ustavy z cia 27 siapria 2009 r. o firmsach
publicznych oraz aktach lvykonawczych do tej ustarvy, a w szczeg61noSci:
1 ) opracowywanie rocznego planu audytu welunetrznego,
2) przeprowadzanie zadah audytolvych zgodnie z rocznym planem audytu wevIletrZnegO,
3) realizacja 8- 1 0 zadch zapel-iajapych w roho kalendarzolvym,
4) monitorowanie realizacj i zaleced i po uplywie terminu ich realizacj i przeprowadzanie
czyrmo sci sprawizaj apych,
5) przeprowadzanie analizy ryzyka,
6) prowadzenie bieZacych i stalych akt aud)rfu welmetrznego,
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7) sporzadzanie sprawozdafi z rocznego lvykonania planu audyrfu,
8) dostarczanie niezaleznych i obiekty\rmych opinii i informacji o dzialalnoSci urzedu i

jednostek organizacyjnych gminy) oceny efektyvIIOSci funkcjonowania system6w
zarzadzania i kontroli fmansowej) w w)miku kt6rej Burmistrz Drawska Pomorskiego uzyska
obiektyluna i niezalezna ocene adekwatnoSci, efelrtylunoSci i skutecznoSci tych system6w,
9) przeprowadzanie oceny funkcj onowania systemu kontroli zarzadczej )
10) raportowanie ustaleh i proponowanie rozwiazal majapych na celu uspravIlienie
kontroli zarzadczej ,
1 1) doradztwo w zakresie realizowanych projekt6w i opracowah,
1 2) sporzadzanie sprawozdania z lvykonania rocznego planu audytu wet-etrznego,
1 3) prowadzenie czynnoSci doradczych dla pracolmik6w Urzedu Miej skiego w Drawsku
Pomorskim i kierolunik6w j ednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie.

6. |Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) Zyciorys (CV) z uwzglednieniem przebiegu dotychczasowego lvyksztalcenia i kariery
zawodowej ;
3) kwestionariusz osobolvy kandydata ubiegajapego sis o zatrudnienie ;
4) kserokopie Swiadectw pracy;
5) kserokopie dokument6w potwierdzaj apych lvyksztalcenie, kwalifikacj e zawodowe,
6) kserokopie dokunnent6w poSwiadczajapych znajomoS6 jezyka polskiego - dotyczy
obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych palstw, kt6rym na podstawie um6w
miedz)marodolvych lub przepis6w prawa wsp61notowego przysluguje prawo do podjecia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
7) inne kserokopie dokument6w o posiadanych kwaliflkaCjaCh, unliejetnOSciach,
upranunieniach, jednoznacznie potwierdzajape spehienie wyslagal nieZb?dnyCh
i dodatkolvych oraz listy referencyjne;
8) oSwiadczenie kandydata stwierdzajape, iZ posiada pelng zdolnoS6 do czyrmoSci prawnych
oraz korzysta z pehai praw publicznych;
9) oSwiadczenie kandydata stwierdzajape, iz nie byl skazany prawomocnym lvyrokiem sadu
za umySlne przestepstwo Scigane z oskarZenia publicznego lub umySlne przestepstwo
skarbowe;
10) oSwiadczenie kandydata, Ze w przypadku lvyboru jego oferty zobowiazuje sis nie
lvykonywa6 zaje6 pozostajapych w sprzecznoSci lub.zwiqzanych z zaj?ciami, kt6re
lvykonuje w ramach obowiazk6w sfuZbolvych, wywofujacych uzasadnione podejrzenie
o stronniczoS6 1ub interesol-oS6 oraz zaje6 sprzecznych z obowiazkami lvynikajapymi

z ustavy;
1 1) kandydat, kt6ry zamierza skorzysta6 z uprarunienia, o kt6rym mowa w at. 13a ust. 2
ustarvy z dnia 21 1istopada 2008 r. o pracolunikach samorzadolvych (Dz.U. z 2016 r., poz.
902), jest obowiazany do zlozenia vlaZ Z dOk1-entami kOPii dOk1-entu POtWierdZajqCegO
niepehaosprauno S6;
12) oSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajapym na prace na wskazanym
stanowisku.

7.Telrmin) SPOS6b i miejsce skladania dorfument6w:

1) \vymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem

przez kandydata, w zcklejonej kopercie (z oznaczeniem nadawcy) z dopiskiem:
Dgfycav naboru na stanowisko audrtora wewnctrznego"
naledy zlody6 w siedzibie Urzedu, w sekretariacie took6j 21 0) w godzinach pracy Urzedu
lub przesla6 na acres: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim) ul. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie w terminie do dnia 07 1istopada 2016 r. (decyduje data \xpryvll dO
Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim).
2) oferty, kt6re lxpI)ma do Urzedu po \vyZej okreSlonym terminie nie bedq roxpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
1) informacja o lvyniku naboru b?dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem www.unlig.draWSkOPOmOrSkie.ibiP.PI OraZ na tablicy ogloszeh w siedzibie tut.

Urz?du;
2) kandydaci spelniaj apy lvymogi formalne zostana powiadomieni o terminie

przeprowadzenia rozmolvy kwalifikacyj nej ;
3) w)mlagane dOkumenty aPlikacyjne nalezy opatrzy6 klauzula:??WyraZam zgode na

przetwarzanie moich danych osobolvych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbednych do realizacji procesu rehaltacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sieapnia 1997 r.
o ochronie danych osobo\vych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) i ustawa z dnia 21
1istopada 2008 r. o praco\unikach samorzadolvych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)% oraz

wlasnorecznym podpisem.

Drawsko Pomorskie, dnia 27 paZdziemika 20 1 6 r.

