
Politechnika Częstochowska zatrudni audytora wewnętrznego 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przeprowadzanie audytu 

wewnętrznego zgodnie z planem audytu we wszystkich obszarach działalności Uczelni oraz 

prowadzenie czynności doradczych dla Rektora Politechniki Częstochowskiej. Ponadto osoba 

będzie odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 

Wymagania: 

• pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych, 

• wyższe wykształcenie minimum w stopniu licencjata, 

• posiadane obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, 

• bardzo dobra znajomość regulacji prawnych, 

• 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku audytora wewnętrznego, 

• posiadanie przynajmniej jednego 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 Financial Services Auditor 

(CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub 

• zdanie w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego 

przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, 

• dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, (wydany 

przez jednostkę organizacyjną, która była uprawniona do nadawania stopnia naukowego 

doktora nauk ekonomicznych lub prawnych) wraz z dwuletnią praktyką. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w rozwijającej się uczelni wyższej; 

• zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy; 

• stałe wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę ; 

• szkolenia umożliwiające rozwój; 

• możliwość skorzystania z ubezpieczeń grupowych i kart sportowych. 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie dokumentów: 

• CV 

• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PCz. 

Dokumenty prosimy składać w Dziale Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Politechniki Częstochowskiej, 

Częstochowa, ul J.H. Dąbrowskiego 69, pokój nr 11 w terminie do 17.11.2017r. lub poprzez portal 

OLX 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z kandydatami spełniającymi wymagania. 

Prosimy o umieszczenie klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb 

niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie 

Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 


