SPÓŁDZIELCZY SYSTEM OCHRONY SGB W POZNANIU
poszukuje doświadczonej i dyspozycyjnej osoby na stanowisku:

STARSZEGO AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO/ MENEDŻERA
AUDYTU
OSOBA TA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH
W OBSZARZE RACHUNKOWO-KSIĘGOWYM, RYZYK RYNKOWYCH I ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ

GŁÓWNE ZADANIA:






Przygotowanie i przeprowadzenie audytów wewnętrznych;
Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
Dokonywanie oceny ryzyka w działalności bankowej oraz procesu zarządzania ryzykiem;
Tworzenie nowych rozwiązań związanych z wewnętrzną kontrolą procesów biznesowych;
Wykonywanie czynności doradczych.

POSZUKUJEMY OSOBY:











Posiadającej doświadczenie w bankowości w obszarze rachunkowym, kontroli wewnętrznej lub audytu;
Posiadającej wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, ekonomia lub pokrewne);
Posiadającej wiedzę na temat funkcjonowania procesów związanych z obszarami rachunkowości i
sprawozdawczości oraz zarządzania finansami, w tym znajomość zasad rachunkowości (współpraca z
Obszarem Księgowości, praca na danych księgowych);
Posiadającej wiedzę z zakresu ryzyka płynności, walutowego, stopy procentowej oraz adekwatności
kapitałowej, jak również w zakresie instrumentów finansowych i kwestii podatkowych;
Posiadającej umiejętności analizy informacji i wyciągania na ich podstawie logicznych wniosków;
Dyskretnej, uporządkowanej i dbającej o szczegóły;
Komunikatywnej, zmotywowanej do podnoszenia swoich kompetencji;
Gotowej do podróży służbowych;
Sprawnie posługującej się programami pakietu MS Office.

OFERUJEMY:






Interesującą, pełną wyzwań, samodzielną pracę;
Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę;
Możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
Pakiet socjalny (opieka medyczna, ubezpieczenia, program emerytalny, karta sportowa).

Aplikacje w postaci CV prosimy przesyłać na adres sekretariat@sso.sgb.pl w temacie maila wpisując Audytor
wewnętrzny. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna:
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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, dalej: Rozporządzenie) Spółdzielczy System Ochrony SGB z
siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mielżyńskiego 22/IIA, 61-725 Poznań (dalej jako IPS SGB). informuje o zasadach przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest IPS SGB, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000600238, NIP 7831737095, REGON 363645112.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez IPS SGB w celu realizacji procesu rekrutacji- podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych w tym zakresie jest usprawiedliwiony interes IPS SGB, którym jest wybór najlepszego kandydata/kandydatki na
stanowisko..

III. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

IPS SGB będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji.

IV. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje
podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

V. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.

