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VƏZİFƏ ÖHDƏLİKLƏRİ: 

 Şöbənin fəaliyyət istiqaməti üzrə aydın və uzun müddətli audit planını və praktiki audit proqramı 

hazırlamaq; 

 Audit olunmalı fəaliyyətləri müəyyən etmək, onların vacibliyini qiymətləndirmək və müvafiq meyarlara 

əsaslanaraq riskin dərəcəsini təyin etmək; 

 Agentliyin struktur bölmələrində səlahiyyətləri çərçivəsində daxili nəzarət tədbirlərinin, xidməti 

araşdırmaların, daxili audit yoxlamalarının və monitorinqlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək; 

 Agentliyin struktur bölmələrinin xidməti fəaliyyətini tənzimləyən normativ-hüquqi və digər idarəetmə 

aktlarının, təşkilati-sərəncamverici sənədlərin tələblərinə əməl olunmasına nəzarəti həyata keçirmək; 

 Daxili nəzarət tədbirlərinin nəticələri əsasında Agentliyin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və 

səmərəliliyinin artırılması, mütərəqqi və müasir iş proseslərinin tətbiqi üzrə rəhbərliyə təkliflərin 

verilməsində iştirak etmək; 

 Struktur bölmələr tərəfindən həyata keçirilən cari və funksional işlərin icra vəziyyətinə praktiki nəzarət 

etmək məqsədilə tədbirlərin keçirilməsində bilavasitə iştirak etmək; 

 Audit hesabatlarını hazırlamaq və şöbə rəhbərinə təqdim etmək; 

 Rüblük audit hesabatlarını tərtib etmək və məzmununun müvafiq məsul rəhbərlə  müzakirə etmək; 

 Mühasibat uçotu üzrə biliklərə malik olmaq (1C, BMUS, MMUS üzrə biliklər, serifikatlar arzu olunandır) 
 

TƏLƏBLƏR: 

 Ali təhsil (Hüquqşünaslıq, iqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları üzrə); 

 Yaş həddi 25-40 aralığı; 

 İxtisası üzrə azı 3 il iş stajı; 

 Microsoft Office proqramlarında işləmə bacarığı; 

 Rus və ya ingilis dilini səlist bilməsi arzuolunandır. 
 

DİGƏR: 

 Əmək haqqı əmək bazarında müvafiq vəzifə üzrə tələb və təklifə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişdir; 

 İş qrafiki: 09:00 – 18:00 / nahar fasiləsi 13:00 – 14:00;  

 İstirahət günləri: şənbə və bazar günləri; 

 Vakansiya üzrə müraciətin son müddəti: 15 avqust 2019-cu il 

 İş yerinin ünvanı: Bakı şəhəri, Heydər Əliyev pr. 152, Çinar Plaza 
 

 

Vakant vəzifə ilə maraqlanan şəxslər anketlərini foto ilə birlikdə vacancy@regulator.gov.az poçt ünvanına göndərə 

bilərlər. Müraciətin mövzu hissəsinə mütləq şəkildə vakansiyanın adını (Aparıcı auditor) qeyd edin. 

Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 dekabr 2017-ci il 

1750 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmışdır və Azərbaycanda elektrik və istilik enerjisi, habelə qaz təchizatı sahələrində istehsalçılar, 

paylayıcılar, təchizatçılar və istehlakçılar arasında münasibətlərin şəffaflıq prinsipi çərçivəsində tənzimlənməsini, müəssisələrin 

fəaliyyətinin operativ və dəqiq təhlilini, investisiyaların cəlb edilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin hazırlanmasını, mühəndis-

kommunikasiya təminatı sistemlərinə və xidmətlərin keyfiyyətinə dair tələblərə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirən publik hüquqi 

şəxsdir. 
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