
PREZYDENT MIASTA STARGARD  
OGŁASZA NABÓR 

na  stanowisko dyrektora wydziału – audytora wewnętrznego 
w Urzędzie Miejskim  w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 

73-110  Stargard 
Wolne stanowisko kierownicze:  
stanowisko dyrektora wydziału- audytora wewnętrznego w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego 
Urzędu Miejskiego w Stargardzie . 
 
Wymiar czasu pracy: 0,8 etatu. 
Opis stanowiska: 
1) ustalanie zasad i procedur funkcjonowania wydziału oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez 
pracowników, koordynowanie i współudział w przygotowywaniu rocznych planów kontroli i audytu oraz 
uzgadnianie ich z prezydentem: 
2) nadzór nad realizacją planów kontroli i audytu, 
3) nadzór nad właściwą realizacją działań pokontrolnych i poaudytowych,  
4) nadzór nad opracowywaniem i prowadzeniem stałych i bieżących akt audytu, 
5) nadzór nad terminowym przygotowywaniem sprawozdań z działalności kontrolnej i audytu. 
1. Wymagania w stosunku do kandydatów: 
2)   wymagania konieczne: 
a)   kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora      wydziału,  
b)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie, 
c)  posiadanie  obywatelstwa 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,     
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 
e) nie była karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
f) wyższe wykształcenie, 
g)posiadanie  następujących kwalifikacji 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 Finacial Services Auditior (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub : 
- złożony w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora  wewnętrznego przed 
Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub  
- uprawnienia biegłego rewidenta, lub 
- dwuletnią praktykę  w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów 
podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w 
dniu wydania dyplomu była uprawniona , zgodnie z odrębnymi ustawami , do nadawania stopnia 
naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, 
h) posiadanie łącznie co najmniej pięcioletniego stażu pracy w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy 
na stanowiskach urzędniczych.  
 
Wymagania pożądane :  

1) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
2) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i finansach publicznych oraz ustawy o 

samorządzie gminnym. 
Warunki pracy na danym stanowisku: 
- dyspozycyjność, 
- sytuacje stresowe, konieczność podejmowania szybkich i wiążących decyzji, 
 - częsta praca w terenie. 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. wyniósł 2,91% 

 
Wymagane dokumenty:  

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),  
2. list motywacyjny,  
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,  
4. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,  
5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia ),  



6. ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,  
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (po zatrudnieniu 

wymagane dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),  
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania 

rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych  (Dz.U. z 2015 r. Nr 101, poz.2135 z późn. zm.),  

9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia. 
 
 
 
Oferty należy składać lub przesyłać pocztą w terminie do dnia 18.09 2017 r.  
( uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Stargardzie )  
 
na adres: Urząd Miejski w Stargardzie ul. Czarnieckiego 17 
73-110 Stargard  
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko kierownicze dyrektora wydziału– 
audytora  wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Stargardzie  
Uwaga:  
1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
2. Oferty które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane.  
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.  
 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/577-50-61  
 


