REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH
REGIONALNA

IZBA OBRACHUNKOWA

W KiElCACH

OGŁASZA NABÓR DO PRACY
NA STANOWISKO

MŁODSZEGO INSPEKTORA KONTROLI LUB INSPEKTORA KONTROLI
( w zależności od posiadanego

stażu pracy)

W WYDZIALE KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ

miejsce wykonywania
charakter

pracy:

siedziba Izby, obszar województwa

pracy:

Wymagania

świętokrzyskiego

praca w terenie.

konieczne:

obywatelstwo

polskie,

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

wyższe o kierunku ekonomicznym,

prawniczym,

administracyjnym,

prawo jazdy kat. "B",
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

Wymagania

na oferowanym

stanowisku.

pożądane:

znajomość

przepisów

zamówień

w zakresie

publicznych,

nieruchomościami

ustroju

samorządu

podatków

opłat

lokalnych,

oraz z zakresu działania regionalnych

doświadczenie

zawodowe

na podobnym

terytorialnego

lub innych jednostkach

terytorialnego,

publicznych,

rachunkowości,

gospodarki

izb obrachunkowych,

lub zbliżonym
sektora

finansów

stanowisku

finansów

w jednostkach

publicznych

samorządu

bądź organach

kontroli

państwowej,
samodzielność

i odpowiedzialność

w realizacji powierzonych

zadań,

bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
umiejętność

interpretacji

umiejętność

szybkiego uczenia się oraz gotowość do podnoszenia kwalifikacji

terminowość,

danych i zdolności analityczne, umiejętność

odpowiedzialność

i rzetelność w realizowaniu

umiejętność

korzystania z przepisów prawa,

umiejętność

pracy w zespole.

Zakres zadań na oferowanym
przeprowadzanie
kontroli

dokonywanie

kontroli

w jednostkach

samorządu

w obszarze województwa

dla postępowania

zadań,

terytorialnego
świętokrzyskiego

i innych

podlegających

według

zasad i trybu

kontrolnego,

w sposób obiektywny

sporządzanie protokołu

zawodowych,

stanowisku:

Izby podmiotach

określonych

wyciągania wniosków,

ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie,

kontroli oraz projektu wystąpienia

przygotowywanie

projektu odpowiedzi

przeprowadzanej

kontroli,

przygotowywanie

projektów

pokontrolnego,

na skierowane do Izby skargi i wnioski w zakresie
:

dokonywanie

zawiadomień

o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,

analizy i wstępnej oceny odpowiedzi

na wystąpienie

pokontrolne.
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Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
CV ze szczegółowym przebiegiem
Kwestionariusz

pracy zawodowej,

osobowy,

kopie dokumentów

potwierdzających

wykształcenie,

kopie dokumentów

potwierdzających

doświadczenie

oświadczenie

o korzystaniu

skarbowe, popełnione

z pełni

praw

publicznych

oraz o niekaralności

kwalifikacje
za przestępstwa

umyślnie.

należy składać w terminie

Dokumenty

zawodowe oraz dodatkowe

do dnia 31 sierpnia 2018 roku w kopercie z dopiskiem

"Nabór na stanowisko młodszego inspektora kontroli / inspektora kontroli w Regionalnej Izbie
Obrachunkowej

w Kielcach" na adres: Regionalna Izba Obrachunkowa

w Kielcach; ul. Targowa 18,

25-520 Kielce

w Kielcach.

Jako datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Regionalnej Izby Obrachunkowej
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe
2016/679

są przetwarzane

z dnia 27 kwietnia

osobowych

i w sprawie

Każdy kandydat
osobowych

zgodnie z przepisami

rozporządzenia

2016 r. w sprawie ochrony

swobodnego

przystępujący

przepływu

do naboru

Parlamentu

Europejskiego

i Rady (UE)

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

takich danych oraz uchylenia

podaje swoje dane dobrowolnie.

dyrektywy

95/46/WE

danych
(RODO).

Bez podania wymaganych

danych

nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator

danych

i

kontakt

do

niego:

Prezes

Regionalnej

izby

Obrachunkowej

w

Kielcach;

przetwarzania

danych

ul. Targowa 18, 25-520 Kielce.
Kontakt

do inspektora

osobowych

oraz

elektronicznie
Cel

korzystania

z Inspektorem

przetwarzania

Obrachunkowej
Informacje

ochrony

Izba Obrachunkowa

związanych

z ich

dotyczących

przetwarzaniem

można

kontaktować

się

przeprowadzenie

naboru

na

stanowisko

pracy

w

Regionalnej

Izbie

danych: Jedynym

podmiotem

przetwarzającym

powyższe dane jest Regionalna

w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

dyrektor

w przypadku,

z praw

sprawach

w Kielcach

o odbiorcach

których

we wszystkich

Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@kielce.rio.gov.pl.

danych:

Okres przechowywania
w

danych:

danych: czas niezbędny do przeprowadzenia
generalny

gdy ponownie

urzędu

ma

możliwość

wyboru

naboru (z uwzględnieniem
kolejnego

3 miesięcy,

wyłonionego

kandydata,

zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:
prawo

żądania

ograniczenia
przeniesienia

od administratora

przetwarzania,
danych;

danych

wniesienia

dostępu

do danych,

ich sprostowania,

sprzeciwu wobec przetwarzania

żądanie w tej sprawie

można

przesłać

usunięcia

lub

tych danych, a także prawo do

na adres kontaktowy

administratora

danych, podany powyżej
prawo do wniesienia

skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania
Inne informacje:

danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

podane dane nie będą podstawą

do zautomatyzowanego

podejmowania

decyzji; nie będą

też profilowane
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