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         Piaski, dnia 25.04.2022 r. 
 

 
Ogłoszenie o naborze pracowników 

„Betrans” sp. z o. o., Kalisko 13, 97-400 Bełchatów 
 

Referent ds. Audytu Wewnętrznego / Starszy Referent ds. Audytu Wewnętrznego 
 

 
Opis stanowiska: 

▪ Opracowywanie rocznych planów audytu w Spółce, 

▪ Prowadzenie postępowań audytowych (planowanych, doraźnych) w Spółce,  

▪ Prezentowanie wyników audytu, w tym przed Zarządem Spółki, 

▪ Monitorowanie prawidłowości i terminowości wdrożenia zatwierdzonych zaleceń poaudytowych, 

▪ Udział w realizacji zadań np. doradczych, 

▪ Prowadzenie akt dotyczących audytów, zadań doradczych i innych zadań, 

▪ Wspieranie optymalizacji procesów wewnętrznych, 

▪ Dbanie o przestrzeganie zasad i procedur audytu, uznanych standardów oraz zasad etyki. 

 

Wymagania kwalifikacyjne: 

▪ Wykształcenie wyższe, kierunek techniczny / informatyczny / rachunkowość / finanse / ekonomia, 

▪ Doświadczenie zawodowe: wymagane na stanowiskach związanych z szeroko rozumianą 

kontrolą lub audytem – zgodności, finansowym, zintegrowanych systemów zarządzania lub                        

w obszarze finansów / księgowości / informatyki, 

▪ Staż pracy nie wymagany w przypadku stanowiska Referent ds. Audytu, 

▪ Staż pracy 1 rok w przypadku stanowiska Starszy referent ds. Audytu wewnętrznego,  

▪ Wiedza ogólna i specjalistyczna z zakresu: audytu wewnętrznego lub prowadzenie audytów 

zintegrowanych systemów zarządzania,  

▪ Umiejętność syntetycznej analizy informacji, 

▪ Zdolności komunikacyjne, 

▪ Rzetelność, umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy, 

▪ Dyskrecja (zachowanie w poufności informacji uzyskanych w trakcie audytu), obiektywizm, 

systematyczność,                              

▪ Biegła znajomość narzędzi pakietu MS Office , 

▪ Prawo jazdy kat. B.  

 
Miejsce pracy: 
- Piaski 
 

Oferujemy: 
- zatrudnienie na umowę o pracę, 

 
Wymagane dokumenty przy składaniu podania o pracę: 

- Curriculum vitae z załączoną klauzulą zgody,  
  (do pobrania ze strony: https://betrans.pl/aktualnosci//dokumenty-rekrutacyjne), 
- List motywacyjny, 

 



 

 

 

Oferty kandydatów zawierające wymagane dokumenty proszę przesyłać do dnia 29 kwietnia 2022 r. lub 
dostarczyć osobiście do Działu Kadr i Płac, pok. nr 3 Piaski 4, 97-410 Kleszczów lub na adres: 
zatrudnienie@betrans.pl. Oferta przesłana na inny adres mailowy nie będzie przyjęta                                              
a wiadomość będzie trwale usunięta. 
 
- Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 
- Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
- Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną nadesłane po terminie nie będą 

rozpatrywane. 
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