Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Kontroli
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

Wolne stanowisko pracy:

Inspektor Kontroli w Wydziale Kontroli Gospodarki

Finansowej w Zielonej Górze
termin składania ofert do :

20 marca 2019 r.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- znajomość obsługi komputera.
Wymagania pożądane:


wiedza z zakresu zadań określonych ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych,
ustawą o finansach publicznych, innymi przepisami prawa dotyczącymi spraw
finansowych,

gospodarki

finansowej

i

zamówień

publicznych

podmiotów

wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,


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



prawo jazdy kat. B - własny samochód osobowy,



doświadczenie zawodowe:

praktyka

w księgowości,

finansach

publicznych,

zamówieniach publicznych.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy
- przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej, w tym realizacji zobowiązań podatkowych
oraz zamówień publicznych podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych
izbach obrachunkowych.

Oferta kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny;
2. CV z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i kwalifikacje;
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne
przestępstwa skarbowe;
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby naboru danych
osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 roku , poz. 1000) oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dokumenty kandydatów na wolne stanowisko pracy w RIO w Zielonej Górze należy złożyć w
siedzibie Izby tj. ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra – z dopiskiem na kopercie
umożliwiającym identyfikację udziału w postępowaniu dotyczącym naboru na określone
stanowisko pracy.
Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie RIO lub przesłać na wskazany powyżej
adres, z zachowaniem terminu wskazanego w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy
w RIO w Zielonej Górze.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Izby – nr tel. (68) 329-19-25.
Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie zweryfikowane przez komisję powołaną w celu
wyboru kandydata na wolne stanowisko pracy w Izbie zostaną powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
Oferty kandydatów, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną
niezwłocznie zniszczone.
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, której celem będzie sprawdzenie wiedzy
kandydata w zakresie niezbędnym do właściwego wykonywania zadań na danym stanowisku
pracy Komisja dokona wyboru kandydata/kandydatów w celu ich przedstawienia Prezesowi
Izby. Osoby, których kandydatury były rozpatrywane, powiadamia się o wynikach naboru
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru kandydata.

Klauzula informacyjna kandydata w procesie naboru na wolne stanowiska pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1
z dn. 04.05.2016) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, którą kieruje
Prezes Izby;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email:
iod@zielonagora.rio.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, w sprawach dotyczących korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu naboru na wolne stanowisko pracy w RIO w Zielonej Górze;
4) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych oraz
przepisami Kodeksu pracy.
5) Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu naboru. Niepodanie tych
danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie naboru.
6) W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo
do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo
do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

