
Leroy Merlin 

Audytor Wewnętrzny 

Leroy Merlin Polska, na rynku od ponad 20 lat, to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów budowlano-
dekoracyjnych z branży Do It Yourself (DIY). Sieć Leroy Merlin należy do ADEO, skupiającej przedsiębiorstwa, których 
ambicją jest sprawić, by mieszkania klientów były piękniejsze, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze. Rozwijamy się 
dzięki ludziom. Dzisiaj stanowimy zespól blisko 9500 pracowników, którzy pomagają klientom w realizacji domów i 
ogrodów ich marzeń. Dołącz do nas! 
 
Jeżeli: 

 Posiadasz minimum 2 lata doświadczenia w Audycie wewnętrznym lub zewnętrznym w międzynarodowej 

organizacji (Big4, handel, FMCG); 

 Przeprowadzasz zadania audytowe, budujesz plany audytów, opracowujesz i tworzysz dokumenty audytowe; 

 Masz wysoko rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, interpretacji danych 

biznesowych; 

 Jesteś osobą komunikatywną, współpracującą i budującą relacje biznesowe; 
 Umiesz przekonać innych w oparciu o merytoryczną argumentację; 
 Jesteś gotowy do wyjazdów służbowych w Polsce i za granicę (ok. 20% czasu); 
 Biegle posługujesz się językiem angielskim i/lub francuskim; 
 Masz wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii, finansów lub zarządzania; 
 Dobrze organizujesz swoją pracę, powierzone obowiązki realizujesz rzetelnie i terminowo. 

 
 
Będziesz odpowiedzialny: 
 

 Identyfikację i analizę ryzyk operacyjnych i finansowych w firmie;   
 Przeprowadzanie audytów oraz kontroli wewnętrznych;  
 Opracowywanie dokumentacji/wniosków z rekomendacją zmian do wdrożenia;  
 Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych przez poszczególne działy w firmie;  
 Prowadzenie kontroli sprawdzającej wykonanie ustalonych zaleceń;  
 Ocenę istniejących mechanizmów kontrolnych, efektywności procesów oraz proponowanie zmian 

wpływających na podniesienie efektywności w tym obszarze.  

Oferujemy Ci: 

 Umowę o pracę; 
 Stanowisko w rozwijającej się, międzynarodowej firmie;  
 Zatrudnienie w zgranym zespole profesjonalistów i pasjonatów; 
 Pracę w organizacji o wysokiej kulturze zarządzania  
 Szkolenia i możliwość udziału w projektach ogólnofirmowych jak i Grupy 
 Prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie i kartę Multisport  
 Akcjonariat pracowniczy, udział w zyskach przedsiębiorstwa  
 Dogodny dojazd do biura - Centrala mieści się przy drugiej linii metra  
 Możliwość przyłączenia się do licznych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych poprzez Fundację Leroy 

Merlin Polska   

Zapraszamy do aplikowania poprzez naszą stronę Kariery. Na zgłoszenia czekamy do 15.08.2017.  

https://www.kariera.leroymerlin.pl/praca-w-centrali/  

Link bezpośrednio do ogłoszenia 

https://www.kariera.leroymerlin.pl/ofertypracy/?offerId=15421  

https://www.kariera.leroymerlin.pl/praca-w-centrali/
https://www.kariera.leroymerlin.pl/ofertypracy/?offerId=15421

