
                                           
 
 
 

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково включва в дейността си направления 

като водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води и инженерингова 

дейност. Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителните и 

канализационни мрежи, системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на 

Хасковска област. Обслужва районите – Хасково, Димитровград, Харманли, Симеоновград, 

Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Стамболово, Тополовград и прилежащите 

селски райони. 

Ние знаем, че най-ценният актив за компанията са хората и те са ключът към големите 

постижения. В тази връзка и с цел разширяване на екипа, стартираме процедура за подбор 

на кандидати за позициията: 

 
 

Вътрешен одитор 
 

 

Характеристика на работното място, роля и отговорности на  

позицията: 
 

*Подпомагане  на дейносттите и политиките на ръководството за постигне заложените 

цели,  чрез прилагане на систематичен подход за оценка и подобряване на процесите 

свързани с оценка на риска, контрол и управление 
 

*Дейности се извършват в съответствие с изискванията на Закона за вътрешен одит в 

публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния 

кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, нормативната 

уредба и вътрешните актове организацията. 

 

Основните ангажименти на по консултиране, даване на увереност и подпомагане на 

организацията за постигане на целите включват:  
 

- Идентификация и оценка на риска в организацията; 

- Оценка на системите за финансово управление и контрол, съобразно действащото 

законодателство и вътрешните актове; 

- Оценка на надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната 

информация; 

- Ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; 

- Опазването на активите и информацията;  

- Изпълнението на задачите и постигането на целите. 
 

Основните задължения и отгорности на позицията включват: 
  

- Планиране, подготовка и доклад на одитните ангажименти за даване на 

увереност чрез одит на системите, одит на изпълнението, финансов одит, 

одит на информационните системи и технологии, в т.ч. и преглед на 

състоянието; 

- Консултиране, даване на обосновани мнения и становища, провеждане на обучения 

и др. с цел постигане на добавена стойност, подобряване на управлението, 

процесите на управление на риска и контрол; 
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- Подготовка на статут на вътрешния одит, както и стратегически и годишен план за  

дейността по вътрешен одит; 

- Своевременно докладване на резултатите от одитните ангажименти и всички 

значими въпроси, породени от тях, дадените препоръки и предприетите действия 

за подобряване дейността на организацията; 

- Изготвяне и представяне на годишен доклад за дейността по вътрешен одит;  

- Докладване за всички установени случаи на нарушения на нормативни актове, 

нарушения и измами;  

- Разработка и адаптация на специфична методология за нуждите на дейността по 

вътрешен одит; 

- Разработка и прилагане програма за осигуряване на качеството на одитната 

дейност, включваща вътрешни и външни оценки. 

- Взаимодействие с външни одитори и органи по контрол. 

 

Основни изисквания за заемане на длъжността: 
 

- Висше образование в областите икономика, финанси, право, инженерни науки или 

други относими към спецификата на организацията; 

- Професионален опит: минимум 3 години; 

- Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на 

финансите; 

- Притежанието на Сертификат CIA и членство в ИВОБ е препоръчително; 

- Комуникативки, аналитични умения и организационни умения. 

 

Компанията предлага: 
 

- Възможност за професионална реализация и работа в екип от доказани 

професионалисти; 

- Коректно трудово правоотношение, стриктно спазване на трудовото и осигурително 

законодатество; 

- Допълнителни стимули и социални придобивки, съгласно действащият Колективен 

трудов договор, в т.ч. допълнителен платен годишен отпуск, средства за храна и др.  

- Възможност за квалификационни обучения. 

 

 

Ако проявявате интерес към обявената позиция, изпратете своя автобиография на e-mail: 

HR@vik.haskovo.com или заповядайте на място в отдел „Човешки ресурси”! 

 
За контакт или допълнителна информация: 038 / 50 16 47 

 

Всички предоставени от Вас данни, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат 

използвани единствено за целите на настоящия подбор! 

 
 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! 
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