JM REKTOR AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

Zakres czynności:






Analiza i weryfikacja wdrożonych i stosowanych przez Akademię
Muzyczną w Krakowie procedur i regulaminów wewnętrznych, pod kątem
ich prawidłowości i skuteczności w wypełnianiu przez Uczelnię
obowiązków, wynikających z przepisów prawa.
Ocena adekwatności i prawidłowości regulacji wewnętrznych Uczelni.
Opracowywanie planów audytu wewnętrznego, sporządzanie raportów
z przeprowadzonych audytów oraz przedstawienie rekomendacji.
Monitorowanie statusu wdrożenia rekomendacji audytowych.

Oczekujemy:











wykształcenia wyższego - preferowane kierunki: ekonomia, prawo;
spełnienia wymagań określonych w art. 286 Ustawy o finansach
publicznych;
znajomości przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości,
Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
znajomości problematyki z zakresu kontroli zarządczej;
umiejętności interpretacji przepisów oraz ich stosowania w praktyce;
doświadczenia w zakresie tworzenia procedur i wytycznych dotyczących
bezpieczeństwa informacji;
wysokich kompetencji komunikacyjnych, dyskrecji, umiejętności
zachowania poufności;
wysokich umiejętności analitycznych oraz umiejętności formułowania
wniosków i rekomendacji dotyczących zmian w regulacjach i procesach
operacyjnych;
dobrej organizacji pracy, skrupulatności i dokładności w wykonywaniu
obowiązków.

Oferujemy:


Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu, elastyczny
czas pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 podanie o pracę,
 dyplom ukończenia studiów wyższych,
 Curriculum Vitae (ze zdjęciem) z uwzględnieniem przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia,
 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk
w załączeniu do ogłoszenia),
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w złożonej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (druk zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz
z klauzulą informacyjną w załączeniu do ogłoszenia).
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:
 Wymagane dokumenty należy nadesłać elektronicznie w formie
podpisanych skanów (w formacie PDF) do Rektoratu Akademii Muzycznej
w Krakowie na adres e-mail: rektor@amuz.krakow.pl w terminie do
wtorku, 15 grudnia 2020 r. do godz. 24.00.
 Do 30 grudnia 2020 r. wybrani zostaną kandydaci, z którymi będzie
przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna; o terminie rozmowy wybrani
kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie bądź e-mailem.

Akademia Muzyczna w Krakowie zastrzega sobie możliwość kontaktu
i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy spełnią wymogi
formalne oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie
obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Decyzja w sprawie wyboru kandydata nie pociąga za sobą konieczności jej
uzasadnienia.

Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie
prof. dr hab. Wojciech Widłak

Kraków, 5 grudnia 2020 roku

