
 KOMUNIKAT O REKRUTACJI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ 
 
 

Dział Szkoleń i Zarządzania Zasobami Ludzkimi informuje  
o wolnym miejscu pracy na stanowisku: 

 
 
 

SPECJALISTA  
 

w Dziale Zarządzania Zgodnością  
 
 

 

WYMAGANIA FORMALNE : 
 

 Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, rachunkowość, 

finanse, kierunki związane z bezpieczeństwem np. informatyka, bezpieczeństwo 

informacji, bezpieczeństwo wewnętrzne, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, 

audyt śledczy, zarządzanie ryzykiem); 

 Wymagane minimum rok doświadczenia w obszarze compliance, audytu 

wewnętrznego, audytu śledczego, przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym, 

w zespole usług śledczych (Forensic) itp. 

 
MILE WIDZIANE: 

 
 Doświadczenie pracy w organach ścigania, biurach detektywistycznych, 

wywiadowniach gospodarczych, firmach doradczych działających w obszarze śledztw 

wewnętrznych;  

 Certyfikaty zawodowe – CFE, CIA lub podobne i/lub studia podyplomowe (kontrola 

wewnętrzna, audyt, kontroling, audyt bezpieczeństwa, audyt systemów 

informatycznych, zarządzanie ryzykiem); 

 Umiejętność prowadzenia analizy ryzyka wystąpienia nadużyć; 

 Znajomość języka angielskiego.  

 
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I CECHY OSOBOWE : 
 

 Umiejętność prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub śledztw; 

 Umiejętność korzystania ze źródeł informacji, w tym ich oceny; 

 Analiza informacji i syntetycznego dokumentowania ustaleń; 

 Planowanie i realizacja czynności wyjaśniających i kontrolnych; 

 Umiejętność oceny ryzyka wystąpienia nadużyć; 

 Samodzielność w działaniu; 

 Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność; 

 Zaangażowanie, dyscyplina pracy; 

 Dbałość o szczegóły; 

 Zainteresowanie tematyką nadużyć; 

 Dobra znajomość pakietu MS Office.  



 

 
WARUNKI  PRACY:  

 

 Praca biurowa w systemie normalnym, na pełny etat; 

 Praca przy komputerze, duży dopływ informacji; 

 Praca w oparciu o umowę o pracę. 

 
Osoby zainteresowane ofertą i spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie swojej 
aplikacji (aktualne CV) na adres: szkoleniampk@mpk.lodz.pl do dnia 11 października 2021r. 
włącznie z dopiskiem „Specjalista  – Dział Zarządzania Zgodnością” w tytule wiadomości. 
 
 
Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: 
 
Zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. ”a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(tzw. “RODO”) - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji do 
pracy w MPK-Łódź Spółka z o. o. 
data, podpis:________________________

mailto:szkoleniampk@mpk.lodz.pl

