BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Iłża dnia 12.07.2018 r.

Specjalista ds. audytu i kontroli wewnętrznej
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 opracowywanie planów i zakresów kontroli w Banku,
 współpraca z upoważnionymi organami kontrolnymi mogącymi kontrolować działalność
Banku,
 realizacja działań kontrolnych w poszczególnych obszarach funkcjonowania Banku, ocena
ryzyka bankowego występującego w obszarach jego funkcjonowania,
 kontrolowanie sprawności i efektywności poszczególnych jednostek i całości struktury
Banku,
 opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli,
 prowadzenie dokumentacji dotyczącej działań kontrolnych w Banku,
 przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej,
 ocena przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Banku,
 ocena prawidłowości realizacji celów określonych w strategii Banku, planie finansowym oraz
innych planach,
 monitorowanie i ocena zgodności działania z politykami, procedurami wewnętrznymi
obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami ostrożnościowym.
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenie średnie lub wyższe, preferowany kierunek: rachunkowość, finanse, bankowość,
audyt, prawo,
 min. dwuletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego,
 znajomość technik audytorskich,
 zdolności analityczne i umiejętności precyzyjnego formułowania wniosków,
 zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy,
 komunikatywność i umiejętności interpersonalne
 certyfikaty z zakresu audytu będą mile widziane.
Oferujemy:
Pracę w stabilnej, dynamicznie rozwijającej się firmie,
Pracę w Banku z polskim kapitałem,
Ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
Możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.
Czas rozpoczęcia pracy: od zaraz
Lokalizacja: Iłża
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: bsilza@bsilza.pl
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy dla procesu rekrutacji prowadzonej przez
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BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY
Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 27-100 Iłża. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z
informacją dla osób ubiegających się o pracę Banku Spółdzielczym w Iłży, na stronie www.bsilza.pl”.
Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
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