
 

O F E R T A     P R A C Y 
 

 

specjalista ds. audytu wewnętrznego 
miejsce pracy: Bielsko-Biała 

 
 

Zakres odpowiedzialności: 

 udział w procesie budowy rocznych planów audytu wewnętrznego z uwzględnieniem analiz ryzyka  
 realizacja audytów wewnętrznych zgodnie z przyjętym planem oraz metodologią spółki  

 sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów oraz przedstawienie rekomendacji, 
w tym doskonalących procesy biznesowe 

 monitorowanie statusu wdrożenia rekomendacji audytowych 
 
 

 

Profil kandydata: 

 wykształcenie wyższe 
 co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w obszarze audytu wewnętrznego w firmie produkcyjnej 
 znajomość metodyki audytu wewnętrznego i umiejętność stosowania jej w praktyce 

 mile widziane doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej 
optymalizacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwie 

 bardzo dobra znajomość aplikacji MS Office (Excel, Power Point, Word) 
 znajomość j. angielskiego (poziom min. B2) 
 prawo jazdy kategorii B 

 

 

Oferta firmy: 

 szkolenia rozwijające umiejętności zawodowe i osobiste  
 kursy językowe 
 dodatkowe benefity tj. opieka medyczna dla pracownika i członków najbliższej rodziny, pracowniczy 

program emerytalny 

 
 
 
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym. 

w terminie do:  20.12.2017 r. 

adres e-mail:   rekrutacja@grupakety.com 

temat wiadomości: audyt wewnętrzny 

 
 
 
 
 
 
Prosimy o zamieszczenie klauzuli: 
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych przez Grupę KĘTY Spółka Akcyjna oraz jej Spółki zależne dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesów rekrutacyjnych, jak również na ich przechowywanie przez okres 1 roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku braku 
nawiązania ze mną stosunku pracy. Jednocześnie oświadczam, że wiadome mi jest, iż usunięcie moich danych z bazy Grupy KĘTY SA może 
nastąpić bez mojej zgody. 
Informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. 

Grupa Kęty SA jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się 
z 26 spółek, w tym 15 zagranicznych. Działalność organizacji obejmuje 
produkcję profili i komponentów aluminiowych, projektowanie i produkcję 
systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, usługi 
budowlano-montażowe w zakresie fasad aluminiowych, produkcję 
akcesoriów do montażu okien i drzwi oraz produkcję opakowań giętkich. 
Grupa Kapitałowa zatrudnia ponad 4 tysiące pracowników. 
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