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Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z 

nowoczesnym modelem prowadzenia finansów. 

 

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą 

obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na 

bankowość, ale też na technologie i analitykę. 

 

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, 

z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie 

postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej. 

 

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki 

mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie. 

 

 

Senior IT Auditor 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

17061569 

Czym zajmuje się Senior IT Auditor? 

Uczestnicząc w audytach w będziesz odpowiadać za wykonywanie niezależnej i obiektywnej oceny 

adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenę skuteczności zarządzania 

ryzykiem. 

 Współpraca w opracowaniu i realizacji Planu Audytu dla przypisanego obszaru 

odpowiedzialności w ramach technologii Informatycznej oraz audytach różnych obszarów 

działalności Banku 

 Stosuje i rozwija komputerowo wspomagane narzędzia pracy audytora (Computer Assisted 

Audit Techniques) i wykorzystuje zasoby technologiczne w celu zwiększenia efektywności 

działania procesu audytu 

 Współpraca w planowaniu i realizacji przypisanych audytów zgodnie z Metodyką 

Departamentu Audytu 

 Planowaniu i realizacji etapów audytu angażując odpowiednio kluczowych 'udziałowców', w 

których obszarach wykonywany jest audyt 

 Podnosi problemy kontrolne i współpracuje z kierownictwem w celu identyfikacji 

realistycznego, pragmatycznego oraz trwałego planu naprawczego ograniczającego ryzyko 

 Monitoruje przypisany obszar działalności Banku w celu identyfikacji zmiany profilu ryzyka lub 

ewentualnego pogorszenia się środowiska kontroli wewnętrznej i wraz z przełożonym 

dokonuje oceny konieczności zmiany częstotliwości przeprowadzenia audytu 

 Weryfikuje wdrożenie planu naprawczego dla problemów kontrolnych zidentyfikowanych przez 

Departament Audytu i organy nadzorcze, 

 Analizuje na bieżąco zmiany w regulacjach i przepisach prawa dotyczących obszaru 

technologii informatycznej i uwzględnia je w ocenie ryzyka i planowaniu audytów 

Czego oczekujemy od Senior IT Auditora? 

 Dyplom studiów wyższych z zakresu finansów, matematyki, technologii lub pokrewnych 

 Preferowany certyfikat zawodowy (CIA, CISA, CISM, CISSP lub podobny) 

 Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w jednym z obszarów: audyt technologii 

informatycznych, infrastruktura technologiczna, bezpieczeństwo informacji 

 Dogłębna, robocza znajomość technik i zasad audytu / oceny ryzyka 

 Umiejętność analizy dużej ilości danych z wykorzystaniem komputerowo wspomaganych 

narzędzi audytowych (CAATT) 

 Znakomite zdolności formułowania osądów i podejmowania decyzji 

 Umiejętność pracy przy wielu projektach jednocześnie 

 Znakomite umiejętności interpersonalne 

 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

Co oferujemy? 

 Pracę na pełnym wyzwań stanowisku w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku. 

 Udział w ciekawych, innowacyjnych projektach. 

 Możliwość pracy w doświadczonym zespole oraz międzynarodowym i wielokulturowym 

środowisku. 

 Stabilność zatrudnienia  i możliwości rozwoju w strukturach Banku na kilku scieżkach. 

 Liczne wyzwania w codziennej pracy. 

 Atrakcyjny pakiet benefitów. 

 

 

 

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.  

Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)." 

 
Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.  

Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. 

 

www.citihandlowy.pl 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

http://www.citihandlowy.pl/
https://citi.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?lang=en&job=17061569

