Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την επιλογή Εσωτερικού Ελεγκτή
Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (www.biopolitics.gr), μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αθήνα και
εμπειρία άνω των 30 ετών στην υλοποίηση διεθνών και εγχώριων επιστημονικών προγραμμάτων, προσκαλεί
ενδιαφερόμενους Εσωτερικούς Ελεγκτές (Internal Auditors) να καταθέσουν προσφορές για την υλοποίηση έργου
εφαρμογής συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο επιλεχθείς Εσωτερικός Ελεγκτής, θα συνάψει σύμβαση έργου ανεξαρτήτων υπηρεσιών με πλήρη τα εχέγγυα
ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας. Σκοπός του έργου είναι ο εντοπισμός και η διερεύνηση κινδύνων σε δύο
χρονικές φάσεις:
Α. Προ της λήψης ελεγκτικών μέτρων
Β. Μετά τη λήψη ελεγκτικών μέτρων
Παραδοτέο της σύμβασης αποτελεί η Τεχνική Έκθεση για τα ανωτέρω προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο
εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ακριβής καθορισμός της έκτασης των
υποχρεώσεων θα γίνει μετά από χαρτογράφηση των αναγκών και με την υπογραφή της σύμβασης.
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής θα αναφέρεται αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν εντάσσεται στην
υπαλληλική ιεραρχία ούτε υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο.
Ως συνέπεια του έργου δύναται μελλοντικά να προσφερθεί στον Εσωτερικό Ελεγκτή η σύναψη σύμβασης ετήσιας
παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου υποστηρίζοντας την επίβλεψη του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο Εσωτερικός Ελεγκτής (φυσικό πρόσωπο) οφείλει να:
•
•
•
•

διαθέτει κατ’ ελάχιστον αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε παρόμοιες οντότητες (νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
μην έχει καταδικαστεί για αδικήματα απάτης
μην έχει συγγένεια με μέλη του Δ.Σ., τους διαχειριστές και με λοιπούς συνεργάτες (εξωτερικούς ή μη) που
εμπλέκονται στις ελεγχόμενες περιοχές,
παρέχει προς την Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής, αυτοπροσώπως τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην
παρούσα. Τούτο επιβάλλεται λόγω της εμπιστευτικότητας, της ιδιαιτερότητας και της σπουδαιότητας του
ρόλου του Εσωτερικού Ελεγκτή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά στο e-mail:
efraimiadou@biopolitics.gr, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, καθώς και τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά (αντίγραφο ποινικού μητρώου, συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και ΤΠΥ ή/και
μισθοδοσία), έως την 02/12/2019.
Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον συμφέρουσα προσφορά που θα προκύψει από την σχέση ποιότητας
υπηρεσιών (μεθοδολογία κλπ.) και κόστους.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ. 2106426221, κα Έλενα Ευφραιμιάδου.

