Skelbimo numeris: 20832
Konkursą organizuojanti įstaiga: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Vidaus audito skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės lygis - A.
Pareigybės kategorija – 10.
Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų
srities teisės krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį biudžetinėse
įstaigose; žinoti, vadovautis ir mokėti taikyti savo veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės
aktus, susijusius su vidaus audito bei viešojo administravimo sritimi; būti susipažinusiam su vidaus
auditorių profesinės etikos taisyklėmis, vidaus audito standartais, rizikos valdymo modeliais, taip
pat išmanyti audituojamą sritį; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai
rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti vykdyti vidaus audito
darbą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pasiūlymus;
būti nepriekaištingos reputacijos, atitinkančios auditoriams keliamus reikalavimus;
būti objektyviu ir nešališku, laikytis profesinės etikos; žinoti dokumentų rengimo taisykles,
sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; mokėti anglų arba vokiečių kalbą B1 lygiu; mokėti dirbti
kompiuteriu (teksto redaktoriumi, skaičiuokle, internetu, elektroniniu paštu, pristatymo kūrimo
programa, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis); žinoti ir
vadovautis valstybės tarnautojų etikos reikalavimais.
Pagrindinės funkcijos: siekiant užtikrinti kryptingą veiklos organizavimą bei atlikimą, dalyvauja
planuojant vidaus audito skyriaus veiklą; siekiant užtikrinti vidaus auditų atlikimo teisėtumą,
dalyvauja rengiant metodinius dokumentus bei kitas reikalingas vidaus tvarkas vidaus audito
vykdymui Tarnyboje; siekiant užtikrinti nuolatinį Tarnybos veiklos gerinimą bei įvertinti vidaus
kontrolės būklę Tarnyboje, atlieka Tarnybos ir jos skyrių veiklos, valdymo, finansinius auditus;
siekiant patarti Tarnybos direktoriui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką Tarnybos veiklai bei
efektyviai vykdyti vidaus auditus, atlieka rizikos įvertinimus, atsižvelgdamas į Lietuvoje, užsienio
šalyse naudojamus rizikos vertinimo modelius; siekiant užtikrinti pakankamos ir patikimos
informacijos apie Tarnybą gavimą, analizuoja, sistemina, apibendrina audito metu sukauptą
informaciją; siekiant užtikrinti atlikto vidaus audito apibendrintų rezultatų įforminimą ir pateikimą,
rengia ataskaitų projektus su išvadomis bei rekomendacijomis; siekiant stebėti, kaip įgyvendinamas
Tarnybos direktoriaus sprendimas dėl vidaus audito ataskaitoje pateiktų išvadų ir rekomendacijų,
atlieka rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę, t.y. pažangos stebėjimo procedūras; siekiant
užtikrinti nuolatinį kvalifikacijos kėlimą, dalyvauja vidaus auditorių teoriniame ir praktiniame
mokyme, vidaus auditoriaus mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, kelia savo
kvalifikaciją; siekiant skatinti Tarnybos veiklos plėtrą ir tobulinimą, teikia siūlymus dėl veiklos
krypčių plėtojimo, tobulinimo; vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus ar skyriaus
vedėjo pavedimus, siekiant veiklos rezultatyvumo bei Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo.
Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 29 kab., Švitrigailos 10, Vilniuje iki 2011 m.
gegužės 10 d..
Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 213 9431, bsileviciene@ndnt.lt.

