OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENi VÝSĚnOVÉHO ŘÍZnNÍ
starosta města vamsdorf
vyhlašuje výběrové řizenina obsazeni funkce
INTERNÍ AUDITOR / AUDITORKA MĚSTA VARNSDORF

Sjednaný druh práce:
o sestavování plánů interních auditů a veřejnosprávních kontrol, samostatné provádění
veřejnosprávních kontrol uvnitř městského úřadu, organizačních složek města a
příjemců veřejné finančnípodpory poskYované městem Vamsdorf; provádění
finančníchauditů, auditů systému a auditů výkonu.
Místo výkonu práce:

o

Vams<lorf.

Platové podmínky:
r ll. platová třída (podle nařízení vlády č.34112017 Sb.,

o

platových poměrech

zaměstnanců ve veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:

r

dle dohody.

Pracovní poměr:

o
o

na dobu určitou,

plný pracovní úvazek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
o ťyzická osoba, která dosáhla věku l8 let,

.

o

státní občan Českérepubliky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem
a má v Českérepublice trvalý poby,t, ovládajíci českýjazyk,

bezúhonnost.

Požadavky na uchazeče:
. vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
o aktivní a samostatný přístup k metodické a kontrolní práci,
o znalost práce na PC (MS Office).
Výhodou:
o vzdělání ekonomického směru,
. výkon správních činnosti ve veřejné správě,
o zkušenost s finančníkontrolou a zák|adní orientace v účetnictvív neziskové sťéře
(obec a pňspěvkové organizace),
o znalost zákona č.32012001 Sb. o finančníkontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů.

(ý r,,,

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:

o jméno, příjmení a titul uchazeče / uchazečky,
o datum a misto narození uchazeče luchazečky,
e státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
o místo trvalého poby,tu uchazeče / uchazečky,
o čislo občanskéhoprůkazu (číslodokladu o
.

povolení k pobyu, jde-li

o

cizího

státního občana),
datum a podpis uchazeče / uchazečky.

K přihlášce

o
o
.
o

se připojí tyto dok|ady:
motivačnídopis,
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odbomých
znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností,
vjpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce; u cizích státních
příslušníkůtéžobdobný doklad osvědčujícíbezúhonnost vydaný domovsk;ým
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doložíse bezúhonnost
čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženémvzděláni.

Lhůta pro podáni přihlášky:

o

písemnou přihlášku s požadovanljlmi doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
obdržel nejpozději dne 22.01.2019 v podatelně Městského úřadu Varnsdorf,
nám. E, Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf
k rukám starosty města
nám. E. Beneše 470
407 47 Vamsdorf
nebo osobně na podatelnu MěÚ Vamsdorf

obálku je nutno výrazně označit: ,,NEOTVIRAT - výběrové řízení interní auditor /
auditorka."

Město Vamsdorf si vyhrazuje právo nevybrat žádnéhouchazeče nebo výběrové řízení
zrušit.

lng. Stanislav Horáček v. r.
starosta města

Vamsdorf 07.01.20l9

Vyvěšeno dne,0 7. 01,

Seirnuto dnt,

20'19
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