
44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  

audytor wewnętrzny      
1. Oferujemy: 

a. Stałe zatrudnienie  

b. Pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji  

c. Możliwość podnoszenia kwalifikacji  

 

2. Wymagania niezbędne  

a. Wykształcenie wyższe   

b. Potwierdzone kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego (zgodnie z ustawą                  

o finansach publicznych). 

c. Przyjęcie obowiązku wynikającego z art. 59a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r.                     

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej (t.j. Dz.U. 2017.1403 ) 

 

3. Wymagania dodatkowe 

a. Doświadczenie w pracy o podobnych charakterze min. 5 lat. 

b. Poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych 

c. Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej 

d. Wysoko rozwinięte umiejętności myślenia analitycznego i strategicznego  

e. Znajomość zagadnień z dziedziny obronności  

 

4. Zakres wykonywania zadań 

a. Przeprowadzenie audytu oraz dokumentowanie czynności audytowych 

b. Prowadzenie zadań audytowych 

c. Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz dotyczących zadań audytowych, formułowanie 

ocen i rekomendacji 

d. Opracowywanie propozycji rocznych planów audytu 

e. Opiniowanie projektów aktów wewnętrznych  

 

5. Wymagane dokumenty  

a. List motywacyjny i CV 

b. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych 

c. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 

d. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, uprawnienia 

 

6. Miejsce wykonywania pracy – Krosno Odrzańskie  

 

7. Informacje dodatkowe –  ½ etatu    

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie 44 WOG ( ul. Słubicka 10,                            

Krosno Odrzańskie, Tel. 261672406, 261672421) lub przesłać na adres jednostki z dopiskiem na kopercie: 

„Nabór na stanowisko – AUDYTOR WEWNĘTRZNY ”   w terminie   do dnia                              

16 października   2017r. godz. 1300 lub na adres: 44wog.kadry@ron.mil.pl   

Aplikacje, które wpłyną  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.     

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 o ochronie danych osobowych           (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)   

mailto:44wog.kadry@ron.mil.pl

