Interný audítor
Do nášho "letiskového" tímu hľadáme spoľahlivého kolegu/kolegyňu, kto bude mať záujem a chuť
rozvíjať naše najväčšie letisko na Slovensku. Ponúkame prácu v atraktívnom, zaujímavom prostredí
a možnosť ďalej rozvíjať svoje schopnosti.

Informácie o pracovnej pozícii:
•
•
•
•

Názov pozície: interný audítor
Miesto výkonu práce: Bratislava
Termín nástupu: ASAP
Ponúkaný plat: Od 1 800 EUR/mesiac finálna výška základnej mzdy sa bude odvíjať od
dĺžky praxe, znalostí a skúsenosti kandidáta a vzájomnej dohody

Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•

Vypracovanie plánu auditov spoločnosti;
Na základe analýzy informácií, dokladov a dát súvisiacich s auditovaným procesom
posudzovať a hodnotiť adekvátnosti a účinnosť postupov;
Vypracovanie procesu a dokumentácie k interným auditom;
Posudzovanie súladu s regulatórnymi požiadavkami a internými predpismi;
Formulácia objektívnych, kvalifikovaných, vecných a správnych záverov do audítorských
správ;
Navrhovanie opatrení na odstránenie nedostatkov a na zlepšenie procesov;
Sledovanie odstraňovania zistených nedostatkov.

Vhodný kandidát spĺňa nasledovné požiadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukončené min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Min. 3 roky prax na pozícii interný auditor
Plynulá angličtina slovom a písmom (min. úroveň B2)
Vodičský preukaz skupiny „B“
Analytické, komunikačné a argumentačné schopnosti
Vysoká úroveň písomného prejavu
Silný zmysel pre detail
Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť
Trestná a poriadková bezúhonnosť

Zamestnanecké výhody, benefity:
•
•
•
•
•
•

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
Pružný pracovný čas
Možnosť čerpať home office
Referral bonus pri doporučení vhodného kandidáta
Odmeny pri životných jubileách
Odborné vzdelávania, kurzy - umožnenie osobnostného a odborného rastu

•
•

Parkovanie a posilňovňa pre zamestnancov zdarma
Možnosť využitia Multisport karty

V prípade záujmu prosím zašlite Váš životopis v slovenskom jazyku e-mailom na adresu
kariera@bts.aero a do predmetu uveďte „Interný audítor”. Do samotného e-mailu uveďte prosím
aj nižšie uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov. Váš životopis starostlivo posúdime.
Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého
kandidáta osobne. Kontaktovať preto budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí najviac spĺňajú
požadované kritériá. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.
„V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich
osobných údajov prevádzkovateľom Letisko M.R.Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) uvedených
v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som
poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.bts.aero
v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie
vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať
k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, inak súhlas
zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané
pre štatistické účely.“

