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ОБЯВА
На основание чл.12, ал.2 т.6 от Закон за вътрешния одит в публичния сектор
"КОЦ – Стара Загора" ЕООД, обявява свободно работно място за длъжност
„Ръководител на звено за вътрешен одит“ – 0.5 или 1 щатна длъжност.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление
2. Мотивационно писмо
3. Автобиография
4. Документ за самоличност
Изисквания на които трябва да отговарят кандидатите за длъжността
„Ръководител на звено за вътрешен одит“:
1. да са дееспособни лица;
2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са
лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
3. да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от
министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закон за
вътрешния одит в публичния сектор, или да притежават валиден международно
признат сертификат за вътрешен одитор.
4. да имат завършено висше образование и придобита образователноквалификационна степен "магистър";
5. да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния
одит;
6. В случай че сертификатът "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от
министъра на финансите, е придобит повече от три години преди назначаването на
длъжност вътрешен одитор или ръководител на вътрешния одит и лицата не са
извършвали дейност в областта на вътрешния или външния одит повече от три
години преди назначаването им, същите трябва през последните две години преди
назначаването да са преминали професионални обучения и/или да са били лектори в
областта на вътрешния одит, с обща продължителност не по-малко от 20 часа.
7. Да не са налице ограниченията по чл.21 ал.2 от ЗВОПС
Обстоятелствата се декларират писмено от кандидата.
Срокът за подаване на документите е от 17.06.2019 до 17.10.2019г. вкл. в
отдел Човешки ресурси на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД, на адрес: гр. Стара Загора,
ул. „Д-р Тодор Стоянович“ №15.
Лице за контакти: Калина Стефанова – личен състав, тел. 042 614 160, e-mail:
oncosz@abv.bg .
С кандидатите ще се проведе подбор по документи и събеседване. Избраният
кандидат се назначава на длъжността „Ръководител вътрешен одит“ с трудов
договор за неопределено време с 6 месечен изпитателен срок, уговорен в полза на
работодателя.
С доброволното предоставяне на документи и лична информация от
кандидатите се счита, че дават изричното си съгласие личните им данни да се
съхраняват, обработват и използват за целите на подбора за заемане на съответната
свободна длъжност.

