DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem
12. srpna 2022

Nabídka pracovního místa
Název pracovního místa:

specialista – interní auditor

Počet nabízených míst:

1

Místo výkonu práce:

ředitelství státního podniku DIAMO,
Máchova 201, Stráž pod Ralskem

Požadované vzdělání:

minimálně středoškolské s maturitou

Další požadavky:
• odborná praxe v oblasti interních auditů výhodou,
• orientace v právních základech,
• uživatelská znalost PC (MS OFFICE, SAP výhodou, aj.),
• zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, flexibilita, loajalita,
analytické myšlení a komunikativnost,
• řidičský průkaz sk. B.
Pracovní náplň:
• podílí se na realizaci interních auditů dle Statusu a manuálu interního auditu,
• připravuje podklady pro ujištění vedení a výkonnému managementu o efektivitě
interního řízení a procesech řízení rizika,
• plní poradenskou roli ke zlepšování existujících procesů a k tomu, aby pomáhal
managementu v implementaci doporučovaných zlepšení,
• posuzuje prostředky k ochraně majetku a ověřuje existenci majetku, hospodárnost
a účinnost nakládání se zdroji,
• účastní se ověřování prostřednictvím kontinuální analýzy podniku a sledováním
správného řízení spolehlivosti a vhodnosti informačního systému podniku,
• podílí se na zpracování plánů auditorské činnosti a spolupracuje s externím
auditorem a výborem pro audit,
• provádí speciální studie dle zadání ředitele podniku, zpracovává základní
dokumenty interního auditu,
• plní ostatní úkoly podle příkazů vedoucího odboru interního auditu.
Nabízíme:
• zázemí stabilní české společnosti,
• zajímavé zaměstnání v oboru,
• pružnou/pevnou pracovní dobu,
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specialista – interní auditor

•
•
•
•

•

možnost profesního růstu (účast na odborných seminářích, kurzech, konferencích
atd.),
možnost rozvíjet svoje schopnosti a znalosti,
dostatečný adaptační proces,
nadstandardní zaměstnanecké benefity:
6 týdnů dovolené,
měsíční prémie,
mimořádnou roční odměnu,
příspěvek na stravování,
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění,
pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.

Nástup:

1. 10. 2022, případně dle dohody

Termín pro podání nabídky:

do 11. září 2022

V případě zájmu o pracovní nabídku zašlete životopis spolu s průvodním dopisem na níže
uvedenou adresu.
Kontakt pro zájemce:

DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem
Mgr. Lucie Šaffková
referent IV – personalistika
📞+420 487 892 089
e-mail: saffkova@diamo.cz

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou
smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude
uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině.
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