
Mô tả công việc các vị trí tuyển dụng CV KTNB 

Vị trí tuyển 

dụng 

Số 

lượng 
Mô tả công việc Yêu cầu chung 

Yêu cầu bổ sung đối với từng vị trí 

tuyển dụng 

Chuyên 

viên kiểm 

toán Quản 

trị rủi ro 

01 

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất đối với hệ 

thống cơ chế chính sách, quy định, quy trình 

nội bộ của ngân hàng về QLRR; các phương 

pháp, mô hình QLRR mà ngân hàng đang áp 

dụng; 

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất việc thực hiện 

các quy định, chế độ báo cáo về QLRR 

nhằm phát hiện các vấn đề bất thường hoặc 

sai sót và kiến nghị các biện pháp khắc 

phục, xử lý; 

- Giám sát các tỷ lệ an toàn trong hoạt động 

ngân hàng theo quy định của NHNN trong 

từng thời kỳ; 

- Xây dựng đề cương, quy trình kiểm toán 

nội bộ về QLRR đối với từng loại nghiệp vụ 

cụ thể; 

- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai 

các chương trình kiểm toán đối với những 

quy trình, bộ phận, hoạt động... có rủi ro 

cao; 

- Tham gia xây dựng hồ sơ rủi ro cho các 

hoạt động nghiệp vụ để làm căn cứ xác định 

đối tượng, phạm vi và phương pháp kiểm 

toán; 

- Tư vấn và tham gia vào quá trình xây 

dựng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống QLRR 

của ngân hàng; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân 

công của Trưởng/Phó KTNB và/hoặc Ban 

kiểm soát. 

* Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 02 năm làm việc 

trong lĩnh vực ngân hàng hoặc 

kiểm toán 

* Kiến thức, Kỹ năng: 

- Tiếng Anh cơ bản; 

- Thành thạo tin học văn phòng; 

- Có hiểu biết về pháp luật, hoạt 

động ngân hàng; 

- Kỹ năng thu thập, phân tích, 

đánh giá, tổng hợp thông tin; 

- Khả năng làm việc độc lập/làm 

việc nhóm, chịu được áp lực 

công việc; khả năng tổ chức, 

quản lý công việc; tác phong 

làm việc chuyên nghiệp, sẵn 

sàng đi công tác; 

- Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, 

trung thực, thận trọng, khách 

quan trong thực hiện công việc. 

* Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ 

chuyên môn về nghiệp vụ kiểm 

toán (CPA, ACCA..). 

* Trình độ: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên 

ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế 

toán, kiểm toán 

* Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm 

việc tại các bộ phận/vị trí: kiểm toán 

quản trị rủi ro; bộ phận quản trị  rủi ro 

của các Ngân hàng thương mại; bộ 

phận tư vấn về quản lý rủi ro của các 

Công ty Kiểm toán độc lập. 

* Kiến thức, Kỹ năng: 

- Có kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về 

quản trị rủi ro; 

- Có khả năng đánh giá, phân tích rủi ro 

và đề xuất phương pháp hạn chế rủi ro; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử 

dụng các phần mềm định lượng: 

STATA, EVIEW, SPSS… 

 

 



Chuyên 

viên kiểm 

toán Công 

nghệ thông 

tin 

01 

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất hệ thống công 

nghệ thông tin, hệ thống thông tin nội bộ 

của ngân hàng; 

- Nghiên cứu, khai thác thông tin hỗ trợ 

kiểm toán các mặt hoạt động của Ngân 

hàng; 

- Xây dựng đề cương, quy trình kiểm toán 

nội bộ về công nghệ thông tin; 

- Tư vấn và tham gia vào quá trình xây 

dựng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống CNTT 

của ngân hàng; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân 

công của Trưởng/Phó KTNB và/hoặc Ban 

kiểm soát. 

* Trình độ: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên 

ngành đào tạo Công nghệ thông tin 

(phần mềm) 

* Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tham 

gia các dự án CNTT của Ngân hàng 

thương mại; có kinh nghiệm làm việc 

trong các ngân hàng, tổ chức tài chính. 

* Kiến thức, Kỹ năng: 

- Có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực 

CNTT và hiểu biết cơ bản về các mặt 

hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. 

Chuyên 

viên kiểm 

toán Kế 

toán - Tài 

chính 

01 

- Thực hiện kiểm toán trực tiếp tại đơn vị 

được phân công theo các đợt kiểm toán đối 

với nghiệp vụ Kế toán – Tài chính; 

- Tham gia các cuộc Thẩm định Báo cáo tài 

chính định kỳ/đột xuất, thực hiện thẩm định 

đối với các khoản mục liên quan đến nghiệp 

vụ Kế toán – Tài chính; 

- Thực hiện giám sát từ xa đối với hoạt động 

Kế toán – Tài chính; 

- Kiểm toán định kỳ/đột xuất hệ thống cơ 

chế chính sách, quy định, quy trình nội bộ 

của ngân hàng về Kế toán – Tài chính. Tư 

vấn xây dựng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống 

chính sách về Kế toán – Tài chính của ngân 

hàng; 

- Xây dựng đề cương, quy trình kiểm toán 

nội bộ về Kế toán – Tài chính; 

- Chủ động đề xuất, triển khai các sáng kiến 

cải tiến quy trình, chính sách, phương pháp 

kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm 

toán và tiết kiệm chi phí; 

* Trình độ: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên 

ngành ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế 

toán, kiểm toán 

* Kinh nghiệm: 

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm 

việc tại các bộ phận/vị trí: kế toán, tài 

chính, giao dịch viên; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm 

việc tại các Công ty kiểm toán độc lập. 

* Kiến thức, Kỹ năng: 

- Có kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về 

tài chính kế toán. 

 

 


