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IPVZ hledá kolegu/kolegyni na pozici 

INTERNÍ AUDITOR/KA 
Institut organizuje specializační a celoživotní vzdělávání lékařů, farmaceutů, stomatologů a 

nelékařský zdravotnických pracovníků. Součástí Institutu je i Hotel ILF, který zajišťuje organizaci a 

průběh vzdělávacích, kongresových a komerčních akcí především pro zdravotnickou a 

farmaceutickou klientelu. 

Náplň práce  INTERNÍHO AUDITORA/INTERNÍ AUDITORKY  
• Provádění procesních, systémových a ekonomických auditů 

• Analýza rizik organizace a identifikace slabých míst v činnosti organizace 

• Vyhodnocování vnitřního kontrolního systému 

• Zpracování ročních a střednědobých plánů interních auditů 

• Zpracování zpráv o provedených auditech, včetně návrhů nápravných opatření 

• Spolupráce při tvorbě interních předpisů 

Požadujeme 
• VŠ vzdělání ekonomického nebo právního směru 

• Výhodou praxe v oblasti interního auditu, případně možnost zaškolení formou základního 

kurzu pro začínající interní auditory ve veřejné správě placeného zaměstnavatelem  

• Dobrou orientaci a praxi v ekonomice příspěvkových organizací a související legislativě 

• Pečlivost, spolehlivost, organizační dovednosti 

• Výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti 

• Dobrá znalost MS Office 

Co nabízíme 
• Práce na plný úvazek 

• Nástup ihned nebo dohodou 

• Prostor pro seberealizaci 

• 5 týdnů dovolené, 4 dny Sick Days 

• Stravování na pracovišti  

• Po uplynutí zkušební doby příspěvek na dovolenou a příspěvek na penzijní připojištění, 

možnost dalšího vzdělávání, rehabilitační a rekondiční péči  

 

Platové podmínky jsou určeny příslušným nařízením vlády pro příspěvkové organizace s ohledem na 

délku odborné praxe a dosaženého vzdělání.  

 

Písemné odpovědi na uvedenou pracovní pozici zasílejte do 18. 02. 2022 na adresu: Mgr. Lidická 

Zuzana, vedoucí personálního a mzdového oddělení IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10 nebo  

na e-mail: lidicka@ipvz.cz. 

 


