Българска Фондова Борса АД обявява свободна позиция за
„ Вътрешен одитор“

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
Планира дейността по вътрешен одит при прилагане на рисково базирания подход,
подготовка на документи;
Изготвя и предоставя за одобрение статут на вътрешния одит;
Подпомага дружеството за постигане на стратегическите и оперативни цели;
Подпомага дружеството за постигане на целите във връзка с докладването и постигането на
съответствие;
Анализира и допринася за подобряване на ефективността на процесите за управление на
риска, контрол и управление;
Планира и провежда консултантски одитни ангажименти и одитни ангажименти за
предоставяне на увереност, с които добавя стойност и подобрява оперативната дейност на
дружеството;
Изготвя одиторски доклади с констатации за проблемни области и високорискови
дейности;
Подготвя препоръки за отстраняване на слабости и нередности, както и за подобряване на
системите за управление на риска и контрола в организацията;
Отчита дейността по вътрешен одит, проследява на изпълнението на препоръките.

РОЛЯ
Отчита се на ръководителя на вътрешния одит на групата, работи в тясно сътрудничество с
ръководството на дружеството при изпълнение на одитни ангажименти и консултантски
ангажименти

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

Магистърска степен по икономика, финанси или подобна специалност;
Професионален сертификат в областта на вътрешния одит и управлението на риска;
Най-малко 2 години опит в областта на вътрешния одит;
Опит в сферата на финансите се счита за предимство;
Отлична компютърна грамотност (MS Office);
Комуникативни и аналитични умения;
Владеенето на английски език е предимство;
Способност за работа в екип;
Способност за систематичен и логичен анализ на информация;
Добро разбиране за управлението на риска и контрола;
Познания в областта на вътрешния одит, управлението на риска, оценката за адекватност
и ефективност на контролната рамка в организацията;
Познания относно дейността на IIA (ИВОБ) и други международните организации в
областта на вътрешния одит и прилаганите добре практики в областта.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Екип от мотивирани и ангажирани професионалисти;
Предизвикателна, динамична и иновативна среда с висока корпоративна култура, в която
се насърчават личностното развитие и израстване;
Възможности за професионално развитие;
Социална програма.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите следва да изпратят на електронен адрес internalaudit.interview@gmail.com,
своя биография (CV) на български език, заедно с копие от професионален сертификат
за вътрешен одитор и актуална снимка в срок до 20.02.2022 г.
Документите следва да са формат .doc или .pdf
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД и при
спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016
г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработване на лични данни.

ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
Подборът се извършва на база документи и интервю. Не се приемат документи за
кандидатстване от трети лица.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За допълнителна информация, пишете на адрес: internalaudit.interview@gmail.com

