Kviečiame prisijungti
Vyriausiąjį vidaus auditorių (-ę)
Mes siūlome: dinamišką ir įdomų darbą energetikos sektoriaus įmonių grupėje, galimybę prisidėti įgyvendinant visai šaliai svarbius strateginius projektus ir veiklas,
saviraiškos galimybes, pasitikėjimu grįstą įmonės kultūrą, laisvę sprendimams ir visas sąlygas tikslams pasiekti, mokymosi ir tobulėjimo galimybes, nuo rezultatų
priklausantį konkurencingą atlygį ir papildomas naudas.
Pagrindinės veiklos sritys:

Ieškomo kolegos (-ės) savybės:

• Savarankiškai analizuoti ir vertinti įmonių grupės audituojamų sričių rizikas, finansines
ataskaitas, kitą su audituojama sritimi susijusią dokumentaciją bei veiklos ataskaitas;

• Aukštasis socialinių
išsilavinimas;

• Komunikuoti su audituotos įmonės vadovybe, pristatant parengtas ataskaitas apie
įvykdyto audito rezultatus bei teikti su procesų tobulinimu susijusias įžvalgas;

• Bent 5 metų darbo patirtis vidaus ar išorės audito srityje, bent 2 metų
vadovavimo patirtis komandai;

• Būti atsakingam (-ai) už įmonių grupės bendrovėse esančios vidaus kontrolės sistemos
nuolatinę priežiūrą ir stebėti, kaip įgyvendinamos vidaus audito rekomendacijos;

• Vidaus audito standartų, teorijos ir metodikos išmanymas;

• Būti įmonių grupės konsultantu (-e), padedančiu kurti efektyvią vidaus kontrolės
sistemą ir pasiekti veiklos tikslus;

• Tarptautinių finansinės apskaitos standartų žinios ir praktinio taikymo patirtis;

• Prižiūrėti vidaus auditorių darbo kokybę;

mokslų

(ekonomikos,

vadybos,

teisės,

apskaitos)

• Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo žinios ir praktinio taikymo patirtis;
• Geros profesinės anglų kalbos žinios ir praktiniai įgūdžiai raštu ir žodžiu.

• Atlikti vidaus auditus ar atlikti darbo grupės vadovo funkcijas;
• Diegti vidaus audito procesų automatizavimo ir kitus tobulinimo sprendimus.

Mėnesio atlygis (bruto) 3300– 4120 Eur
Metinė kintama atlygio dalis iki 20% metinio atlyginimo, priklausomai nuo darbo rezultatų.
Siųskite savo CV ir motyvacinį laišką su nuoroda „VYR. VIDAUS AUDITORIUS (-Ė)“ iki 2022-06-08 el. paštu karjera@epsog.lt
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime kandidatus, patekusius į kitą atrankos etapą.
Pateikdami gyvenimo aprašymą ir/arba kitus dokumentus įmonei, jūs sutinkate, jog įmonė naudos ir tvarkys jūsų duomenis atrankos tikslais. Su išsamia informacija apie asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti
Privatumo pranešime: https://www.epsog.lt/lt/apie-mus/privatumas-1.

