Kandydat na stanowisko Pełnomocnika ds. kontroli wewnętrznej i audytu
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznej i audytów.
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Spółce.
Sporządzanie raportów z kontroli.
Wdrażanie, modyﬁkowanie i rozwój systemów zarządzania jakością.
Analizę funkcjonowania systemów zarządzania jakością.
Ocenę procedur stosowanych przez komórki wewnętrzne.
Weryﬁkacje unormowań wewnętrznych.
Nadzór nad systemami przetwarzania danych osobowych.
Przygotowywanie raportów, zestawień na potrzeby kierownictwa i Zarządu Spółki.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia wyższego.
Doświadczenia w zakresie kontroli wewnętrznej i zarządzania procesami.
Dobrej znajomości pakietu MS Oﬃce.
Dokładności, rzetelności i terminowości w wykonywanej pracy.
Dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu.
Zdolności komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji na adres: biuro@zomm.pl
lub na adres siedziby Spółki: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., ul. Stadionowa 11, 41-400
Mysłowice. Dodatkowe informacje w sprawie rekrutacji dostępne są pod nr tel. 32 222 60 43
w dni robocze od godz. 8.00 - 14.00.
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Kandydat na stanowisko Kierowca samochodu ciężarowego
Kandydaci powinni posiadać prawo jazdy co najmniej kategorii C,
kartę kierowcy oraz świadectwo kwaliﬁkacji zawodowej.
Od kandydatów oczekujemy:
•
•

umiejętności pracy w zespole.
dyspozycyjności i zaangażowania.

Dodatkowe atuty:
•

doświadczenie zawodowe, szczególnie w zakresie obsługi pojazdów
specjalistycznych.

Oferujemy:
•

stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie.

Kandydat na stanowisko Pracownik ﬁzyczny
Od kandydatów oczekujemy:
•
•

dyspozycyjności i zaangażowania.
predyspozycji ﬁzycznych.

Oferujemy:
•

stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie.

Informacje w sprawie rekrutacji udzielane są w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00
pod nr tel. 32 222 60 43.
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Kandydat na stanowisko Pełnomocnik ds. nadzoru i rozliczania rekompensaty
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opracowanie planów kontroli rozliczania zadań o charakterze użyteczności
publicznej.
Tworzenie we współpracy z zewnętrznym biurem obsługi ﬁnansowo-księgowej
wzorów dokumentów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych
do ewidencjonowania kosztów.
Kontrola prawidłowości dekretowania i ewidencjonowania kosztów
ponoszonych przez Spółkę przy realizacji zdań własnych Gminy
w ramach umów zawartych z Gminą.
Monitorowanie poziomu przychodów Spółki w zakresie zadań własnych
Gminy oraz pozostałych zadań komercyjnych.
Bieżące informowanie zarządu o stwierdzonych nieprawidłowościach
oraz opracowywanie rozwiązań i procedur mających na celu ich wyeliminowanie.
Opracowywanie i przedstawianie zarządowi Spółki okresowych raportów
z wyników kontroli.
Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji dot. poniesionych kosztów
do zewnętrznego biura obsługi ﬁnansowo-księgowej.
Współpraca z biurem obsługi ﬁnansowo-księgowej w zakresie prawidłowego
i terminowego ewidencjonowania przekazanych danych w systemie księgowym.
Przygotowanie dokumentacji wymaganej do badania wypłaconej rekompensaty.
Wstępne badanie wysokości otrzymanej rekompensaty dla każdej z umów
pod katem oceny uzyskania lub przekroczenia dopuszczalnych progów.
Przedstawianie zarządowi Spółki wyników z badania wstępnego.
Współpraca z niezależnym podmiotem zewnętrznym przeprowadzającym
okresowe badania wysokości wypłaconych rekompensat.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•

Wykształcenia wyższego.
Wiedzy z zakresu przepisów dotyczących rozliczania rekompensat.
Dobrej znajomości pakietu MS Oﬃce.
Dokładności, rzetelności i terminowości w wykonywanej pracy.
Dobrej organizacji pracy i samodzielności w działaniu.
Zdolności komunikacyjnych i umiejętności współpracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji na adres: biuro@zomm.pl lub na adres siedziby
Spółki: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice. Dodatkowe informacje
w sprawie rekrutacji tel. 32 222 60 43 w dni robocze od godz. 8.00.
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