Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
ogłasza nabór do pracy
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze
na stanowisko inspektora kontroli
w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: - 1 etat – w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce wykonywania pracy:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Zespół Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp.

Termin składania ofert do:

20 maja 2014 r.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przeprowadzanie
kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych w podmiotach wymienionych
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.)

Warunki konieczne:


pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,



stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,



wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia).

Warunki pożądane:


wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego w Polsce, finansów publicznych
i zamówień publicznych,



znajomość obsługi komputera,



posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, konsekwencja w realizowaniu zadań,
terminowość, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji,
oraz korzystania z przepisów prawa.

Oferta kandydata powinna zawierać:


CV ze szczegółowym przebiegiem pracy zawodowej wraz z listem motywacyjnym,



kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,



oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:


kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów, szkoleń,
studiów podyplomowych,



kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności
i kwalifikacje,



kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać listem poleconym na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa, ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, w terminie do dnia
20 maja 2014 r.
Kandydaci wybrani na podstawie informacji zawartych w ofertach zostaną zaproszeni na
rozmowę kwalifikacyjną, w oparciu o którą podjęta zostanie decyzja dotycząca naboru.
Elementem rozmowy będzie sprawdzenie wiedzy kandydata w zakresie ustroju samorządu
terytorialnego w Polsce oraz w zakresie systemu finansów publicznych.
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