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TIÊU CHUẨN CHI TIẾT TUYỂN DỤNG CÁN BỘ PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ 

Stt 
Vị trí 

tuyển dụng 

Mô tả 

công việc 
Yêu cầu 

1.  MS 01: Chuyên viên 

Kiểm toán  nghiệp 

vụ quản lý tài chính, 

kế toán quản trị, 

quản lý rủi ro, ICAAP 

tại Trụ sở chính. 

Số lượng tuyển: 02 

cán bộ. 

 

 

Tham gia kiểm toán 

hoạt động quản lý 

tài chính và kế toán 

quản trị theo các 

chuẩn mực IFRS và 

kiểm toán hoạt 

động quản lý rủi ro, 

ICAAP theo Basel II 

 

1. Trình độ: 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, 

Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán hoặc chuyên ngành kỹ thuật tài chính (financial engineering) 

tại các trường Đại học: Ngoại thương (HN và TP. HCM), Kinh tế quốc dân, Kinh tế TP.HCM, 

Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Ngân hàng TP. HCM, Đại học Quốc gia, các 

trường Đại học Việt Nam liên kết với Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại 

Việt Nam/các trường Đại học nước ngoài có uy tín. 

- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên 

thông, văn bằng 2, tại chức, hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét 

ưu tiên). 

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ và có khả năng nghiên cứu các tài 

liệu tiếng Anh liên quan đến công việc phụ trách, tổng hợp, soạn thảo văn bản, và giao 

tiếp tốt với đối tác nước ngoài. 

2. Kiến thức: 

- Nắm vững kiến thức về quản lý tài chính, kế toán quản trị, chuẩn mực kế toán quốc tế 

IFRS, quản trị rủi ro và ICAAP theo Basel. 

- Hiểu biết các chương trình phần mềm phân tích, xử lý dữ liệu trong lĩnh vực tài chính. 

3. Kinh nghiệm:  

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán độc lập hoặc tại bộ 

phận quản lý tài chính/kế toán quản trị/quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại; 

4. Kỹ năng:  

- Có khả năng tổng hợp và phân tích, tư duy logic tốt; 

- Có khả năng xử lý, phân tích, đánh giá và kiểm toán dữ liệu; 

- Lập kế hoạch và quản lý thời gian; 

- Giao tiếp và trình bày tốt; 

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, 
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visio); 

- Chủ động, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc; 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt trong công việc. 

 Tiêu chí ưu tiên: Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ quốc tế như FRM, CFA, CIA, ACCA, 

CIMA, CPA Úc... 

5. Phẩm chất cá nhân: 

- Tuân thủ kỷ luật; 

- Trung thực; 

- Chủ động, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc; 

- Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao. 

6. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng. 

2.  MS 02: Chuyên viên 

kiểm toán đấu thầu 

mua sắm và đầu tư 

xây dựng cơ bản tại 

Trụ sở chính.  

Số lượng tuyển: 02 

cán bộ. 

 

- Thực hiện kiểm 

toán công tác 

đấu thầu mua 

sắm và công 

tác xây dựng 

cơ bản của 

ngân hàng. 

1. Trình độ: 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp loại Khá trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng thuộc 

các trường Đại học: Xây dựng, Kiến trúc, Giao thông vận tải, các trường Đại học Việt Nam 

liên kết với Đại học nước ngoài/các trường Đại học nước ngoài tại Việt Nam/các trường Đại 

học nước ngoài có uy tín. 

- Loại hình đào tạo: Đào tạo hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên 

thông, văn bằng 2, tại chức, hoặc vừa học vừa làm; đào tạo Thạc sỹ chỉ là tiêu chí xem xét 

ưu tiên). 

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo ngoại ngữ và có khả năng nghiên cứu các tài 

liệu tiếng Anh liên quan đến công việc phụ trách. 

2. Kiến thức: 

- Hiểu biết về lĩnh vực đấu thầu mua sắm và lĩnh vực xây dựng cơ bản, đọc hiểu bản vẽ thiết 

kế, bóc tách đơn giá, khối lượng thiết kế / thi công, thẩm tra đơn giá/ báo giá thi công, 

định mức xây dựng, thẩm tra dự toán / tổng dự toán / tổng mức đầu tư / nghiệm thu 

thanh quyết toán công trình 

3. Kinh nghiệm :  
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- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong công tác đấu thầu mua sắm, xây dựng cơ 

bản hoặc kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm, xây dựng cơ bản. 

4. Kỹ năng:  

- Có khả năng tổng hợp và phân tích, tư duy logic tốt; cập nhật số liệu, định mức, đơn giá 

xây dựng hiện hành; ưu tiên ứng viên có khả năng đánh giá hồ sơ mời thầu / hồ sơ dự 

thầu / rà soát công tác quản lý triển khai dự án xây dựng cơ bản. 

- Có khả năng truyền đạt thông tin, diễn giải các vấn đề kỹ thuật;  

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế (Autocad…)/phần mềm dự toán (VD F1, 

G8…),, các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, Visio…); 

- Có kỹ năng làm việc nhóm, phối hợp tốt trong công việc. 

5. Phẩm chất cá nhân 

- Tuân thủ kỷ luật; 

- Trung thực; 

- Chủ động, cẩn trọng, có trách nhiệm trong công việc; 

- Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc cao. 

6. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng. 

 


