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U R RE i S I R Z
Drawska Pomorskiego ul_-Gen.\M.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. o%ff.21f,ib.I:26T61a^J "

Burmistrz Drawska Pomorskiego
oglasza nab6r na wolne stanowisko pracy tl!#dyforJZ WeWJ!gfrZJ8egO

w Urzedzie Miejshim w Dro[wsku Pomorshim
ul. Stkorskiego 41
78-500 Bra;wsko Pomorshie
;

1. Wymagania niezbedne:
1) obywatelstwo pahstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub innego pahstwa, kt6rego
obywatelom, na podstawie um6w miedzynarodolvych lub przepis6w prawa wsp61notowego,
przysfuguje prawo podjecia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w
przypadku cudzoziemc6w - jeZeli posiadaja znajomoS6 jezyka polskiego potwier`dzona
dora-entem okreSlonym w przepisach o sfuzbie cywilnej);
2) pehaa zdolnoS6 do czynnoSci prarmych oraz korzystanie z pehi praw publicznych;
3) brak skazania za umySlne przestepstwo lub umySlne przest?pstwo skarbowe;
4) lvyZsze lvyksztalcenie drugiego stopnia w rozumieniu przepis6w ustarvy o szkolnictwie
lvyzszym kierunek administracj a lub prawo lub ekonomia;
5) posiadanie nastepujacych ]owalifikacji do przeprowadzania audytu welunetrznego w
j ednostkach samorzadu terytorialnego (gmina) :
a) jednego z certyflkat6w: Certified Intemal Auditor (CIA), Certified Govemment
Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA),
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified 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 poz)rtylunym egzaminu na audytora
wewnetrznego przed Komisj a Egzaminacyjnq powolana przez Ministra Finans6w, 1ub
c) posiadanie uprarrmienia bieglego rewidenta, 1ub
d) posiadanie dwuletniej praktyki w zakresie aud)rfu wewnetrznego i dyplomu
ukohczenia studi6w podyplomolvych w zakresie audytu welunetrznego, lvydanego

przez jednostke organizacyjna, kt6ra w dniu lvydania dyplomu byla uprar-iona,
zgodnie z odrebnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
ekonomicznych lub pranunych w znaczeniu okreSlonym w art. 286 ust. 2 ustarvy o
finansach publicznych) ;
6) posiadanie co najmniej piecioletniego stazu pracy w oparciu o umowe o prace na
stanowisku cza/dyzo7. WeW3gZ7Z7?J/ W jednOStkaCh, O kt6rych mowa w art. 2 ustarvy o

pracovIlikaCh

SamOrZadOlvyCh

(urZedaCh

marSZalkOWSkiCh

OraZ

WOjeW6dzkich

samorzadolvych j ednostkach organizacyjnych, starostwach powiatolvych oraz powiatolvych

j ednostkach organizacyjnych, urzedach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych
jednostkach budZeto\vych i samorzadolvych zakladach budzetolvych, biurach zwiazk6w
jednostek samorzadu ter5rfOrialnego oraz samorzadolvych zaklad6w budZetolvych
utworzonych przez te zwiazki, biurach jednostek administracyjnych jednostek samorzadu
terytorialne go) ;
7) stan zdrowia pozwalaj apy na zatrudnienie na stanowisku objetym naborem;
8) nieposzlakowana opinia;
9) znaj omoS6 zagadniefi z zakresu funkcjonowania samorzadu terytorialnego.

2. Wymagania dodatkowe:
1 ) samodzielnoS6 w pracy) odpowiedzialnoS6, rzetelnoS6, dobra organizacja pracy;
2) umiej?tnoS6 analitycznego mySlenia;

3) umiej?tno56 r6lmoleglej realizacji kilku proces6w;
4) znajomoS6 struktury or;anizacyjnej Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim;
5) znajomoS6 zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Drawsko
Pomorskie;
6) IatwoS6 nawiazywania kontakt6w miedzyludzkich, komunikatywnoS6, uczciwoS6,
obiektywizm, dyspozycyj no 56 ;
7) Iatwof6 lvypowiedzi pisemnej i ustnej;
8) znajomoS6 jezyk6w obcych;
9) biegla znajomoS6 obsfugi komputera i urzqdzeh biurolvych;
1 0) unliejetnO56 bieglego poslugiwania sis aktami prawnymi;
ll) znajomoS6 przepis6w w zakresie audytu welmetrznego, fmans6w publicznych,
rachunkowoSci budZetowej oraz bezpieczehstwa informacj i;
12) umiej?tnoS6 radzenia sobie w relacjach z trudnym klientem.

3. Informacja a warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce Swiadczenia pracy: Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim;
2) zatrudnienie w lvymiarze calego etatu;
3) lvykongwanie obowiqzk6w sluzbolvych takze poza siedziba Urzedu tj. w kom6rkach
organizacyjnych Urzedu znajdujapych si? poza jego siedzibq oraz w jednostkach
organizacyjnych znajdujapych sis na terenie gminy Drawsko Pomorskie;
4) lvykonywanie pracy lvymaga koniecznoSci przemieszczania sis pomi?dzy obiektami na
terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie (obiekty nie sq lvyposazone w windy);
5) stanowisko pracy w urzedzie lvyposa2one jest w komputer, niezb?dne oprogramowanie,
telefon.

4. Informacja z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustarvy o pracownikach samorzadolvych:
W miesiapu poprzedzajapym dat? publikacji niniejszego ogloszenia wskaZnik zatrudnienia
os6b niepelnosprarunych w Urz?dzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, w rozumieniu
przepis6w o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprarrmych
nie przekroczy1 6%.

5. Zadania lvykonywane na stanowisku to:
lvykonywanie zadah okreSlonych w dziale VI ustanvy z dnia 27 sieapnia 2009 r. o fmansach
publicznych oraz aktach lvykonawczych do tej ustarvy, a w szczeg61nofci:
1 ) opracowywanie rocznego planu audytu welrm?trznego,
2) przeprowadzanie zadah audytolvych zgodnie z rocznym planem aud)rfu welunetrznego,
3) realizacja 8- 1 0 zadah zapeluniajapych w roku kalendarzolvym,
4) monitorowanie realizacji zaleceh i po uplywie terminu ich realizacji przeprowadzanie
czynnoSci sprawdzaj qcych,
5) przeprowadzanie analizy ryzyka,
6) prowadzenie bie2acych i stalych are audytu wieunetrznego,

7) sporzadzanie sprawozdah z rocznego lvykonania planu audyrfu1,

8) dostarczanie nieZaleznych i obiekfymych opinii i informacji o dzial;1noSci urzedu i
jednostek organizacyjnych gminy9 OCeny efektyWnOSci funkcjonowania system6w
zarzadzania i kontroli flnanSOWej) W lvyniku kt6rej Burmistrz Drawska Pomorskiego uzyska
obie]rtywna i niezalezng ocen? adekwatnoSci, efekty\rmoSci i sfutecznoSci tych system6w,
9) przeprowadzanie oceny funkcj onowania systemu ko'htroli zarzadczej 9
10) raportowanie ustaleh i proponowanie rozwiqzah majapych na celu usprawlienie
kontroli zarzadczej )
1 1 ) doradztwo w zakresie realizowanych projekt6w i opracowal,
1 2) sporzadzanie sprawozdania z lvykonania rocznego planu audytu wewnetrznego,
1 3) prowadzenie czynnoSci doradczych dla pracownik6w Urzedu Miej skiego w Drawsku
Pomorskim i kierownik6w j ednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie.

6. Wymagane dokumenty:
1 ) list motywacyjny;
2) 2yciorys (CV) z uwzg1?dnieniem przebiegu dotychczasowego lvyksztalcenia i kariery
zawodowej ;
3) kwestionariusz osobolvy kandydata ubiegajapego sis o zatrudnienie ;
4) kserokopie Swiadectw pracy;
5) kserokopie dokument6w potwierdzaj acych lvyksztalcenie, kwalifikacj e zawodowe,
6) kserokopie dokument6w poSwiadczajapych znajomoS6 jezyka polskiego - dotyczy
obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych pahstw, kt6rym na podstawie um6w
mi?dzynarodolvych lub przepis6w prawa wsp61notowego przysfuguje prawo do podjecia
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
7) inne kserokopie dokument6w o posiadanych kwalifikacjach, umiejethoSciach,

ubrawnieniach, jednoznacznie potwierdzajape
i dodatkolvych oraz listy referencyjne;

spelnienie

lap-agah

niezbednych

8) oSwiedczenie kandydata stwierdzajape, iZ posiada pelng zdolnoS6 do czynnoSci prarrmych
oraz korzysta z pehai praw publicznych;
9) oSwiadczenie kandydata stwierdzajape, iZ nie byl skazany prawomocnym lvyrokiem sqdu
za umySlne przestepstwo Scigane z oskarzenia publicznego lub umySlne przestepstwo
skarbowe;
10) oSwiadczenie kandydata, Ze w przypadku lvyboru jego oferty zobowiqzuje si? nie
lvykonywa6 zaje6 , pozostajacych w sprzecznoSci lub zwiazanych z zajeciami, kt6re
lvykonuje w ramach obowiqzk6w sfuZbolvych, wywofujqcych uzasadnione podejrzenie
o stronniczoS6 1ub interesolunoS6 oraz zaje6 sprzecznych z obowiazkanli lvynikajapymi

z ustavy;
1 1) kandydat, kt6ry zamierza skorzysta6 z uprawnienia, o kt6rym mowa w art. 13a ust. 2
ustanvy z dnia 21 1istopada 2008 r. o pracolunikach samorzadolvych (Dz.U. z 2016 r., poz.
902), jest obowiazany do zlo2enia vlaZ Z dOkumentami kOPii dOkunlentu POtWierdZajapegO
ni epelno sprauno S 6 ;
12) oSwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalajapym na prace na wskazanym
stanowisku.

7.Termin, spos6b i miejsce skladania dokument6w:
,
1) lvymagane dora-enty w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodnoS6 z oryginalem
przez kandydata, w zaldejonej kopercie (z oznaczeniem nadawcy) z dopiskiem:
._,_Po_tyc_zy nclboru nu stclnowisko audrto_ra wewnqtrznpegg:i_

naledy zlody6 w siedzibie Urzedu, w sekretariacie a)ok6j 210) w godzinach pracy Urzedu
lub przesla6 na acres: Urzqd Miejski w Drawsfu Pomorskim} ul. Sikorskiego 41, 78-500
Drawsko Pomorskie w terminie do dnia 26 paZdziemika 201 6 r. (decyduje data lxplyvll dO
Urzedu Miej skiego w Drawsfu Pomorskim).

2) oferty, kt6re lxplyng do Urz?du po lvyZej okreSlonym terminie nie beda rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:
1) informacja o lvynifu naboru b§dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod
adresem i-7W.umig.draWSkOPOmOrSkie.ibiP.Pl oraz na tablicy ogloszed w siedzibie tut.

Urzedu;
2) kandydaci speiniajapy lvymogi formalne zostana powiadomieni o te]minie

przeprowadzenia rozmolvy kwalifkacyj nej ;
3) wymagane dora-enty aplikacyjne nale2y opatrzy6 klauzula: wWyraZam zgod? na
przetwarzanie moich danych osobolvych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbednych do realizacji procesu re]outacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sieapnia 1997 r.
o ochrorie danych osobolvych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) i ustawa z dnia 21
1istopada 2008 r. o pracolunikach samorzadolvych @z.U. z 2016 r. poz. 902)% oraz

wlasnoreczng- podpisem.

Drawsko Pomorskie, dnia 12 paZdziemika 201 6 r.

