Systémový specialista – interní auditor
Generální ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní
organizace (SŽDC), hledá uchazeče/uchazečky o zaměstnání
Druh PPV

pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností následného
prodloužení na dobu neurčitou/pracovní poměr na dobu neurčitou
(dle konkrétní pracovní pozice)

Pracoviště

Praha

Možný nástup

dle dohody

Kontakt

Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte v elektronické
podobě na adresu O17sek@szdc.cz, do předmětu e-mailu uveďte:
„Interní auditor“
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Peška, MBA, ředitel odboru interního
auditu, generálního ředitelství SŽDC.

Požadované
vzdělání

VŠ

Požadovaná praxe

praxe v interním auditu nebo na pozici s přímým kontaktem s činností
auditu výhodou

Kvalifikační
předpoklady

-

-

-

Požadovaný profil

-

orientace v oblasti Mezinárodního rámce profesní praxe interního
auditu a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném
znění výhodou,
velmi dobrá uživatelská znalost MS Office
u zájemce o práci v oddělení auditu operací znalost z oblasti
průřezových činností organizace (spisová služba, tvorba vnitřních
předpisů, veřejné zakázky, registr smluv apod.) výhodou
u zájemce o práci v oddělení provozního auditu znalost
z oblasti provozování a provozuschopnosti dráhy výhodou
strategické, analytické a koncepční myšlení se schopností
kritického hodnocení faktů
zodpovědnost, svědomitost, pečlivost
efektivní práce v týmu
dobré komunikační schopnosti
ochota učit se novým věcem

Pracovní náplň

-

komplexní výkon interního auditu
spolupráce na poradenské činnosti v oblasti řídících a kontrolních
procesů organizace
zpracování úkolů vyplývajících ze střednědobého a ročního plánu
auditní činnosti v souladu se Statutem IA, Mezinárodními
standardy pro profesní praxi interního auditu a obecně závaznými
právními předpis ČR a ES a vnitřními předpisy SŽDC
zpracování auditních zpráv
projednání závěrů a doporučení z provedeného auditu
ověření účinnosti nápravných opatření
zpracování stanovisek či informací za odbor interního auditu
archivace dokumentů
plnění dalších úkolů dle pokynu nadřízeného

-

možnost osobního rozvoje
smluvní mzdu
pružnou pracovní dobu s fondem pracovní doby 37,5 hod/týdně
6 týdnů dovolené
jízdní výhody ČD, po 6 měsících i pro rodinné příslušníky
příspěvek na dovolenou, stravenky
volnočasovou kartu MultiSport
po roce příspěvek na životní a penzijní pojištění aj.

-

Nabízíme

Co je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace?





Již 16 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
Se svými více než 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

