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Vị trí

Mô tả công việc

1

CVKTNB kiểm toán
mảng tín
dụng;
-

-

-

-

-

2

Chuyên
viên
KTNB
kiểm toán
mảng kế
toán.
-

Yêu cầu công việc

Xây dựng hồ sơ rủi ro đối với nghiệp vụ tín dụng theo sự phân
công của Lãnh đạo KTNB.
Tham gia kiểm toán/kiểm tra/rà soát tại các đơn vị được kiểm
toán theo kế hoạch kiểm toán
hằng năm/đột xuất theo sự phân
công của Lãnh đạo KTNB. Đồng
thời, thực hiện tổng hợp và lập báo cáo kết quả kiểm toán/kiểm
tra/rà
soát
gửi
Trưởng
nhóm/Trưởng đoàn.
Tham gia thẩm định BCTC theo
sự phân công;
Thực hiện công tác giám sát định
kỳ/đột xuất theo chiều đơn
vị/nghiệp vụ theo sự phân công
của Lãnh đạo KTNB;
Tổng hợp và lập các báo cáo
quan trọng định kỳ KTNB…và

-

Có bằng đại học trở lên về một trong các
ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,
kế toán, kiểm toán.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực ngân hàng liên quan đến
nghiệp vụ tín dụng, ưu tiên ứng cử
viên có kinh nghiệm kiểm toán, kiểm
tra nghiệp vụ tín dụng tại các TCTD.
Am hiểu quy định của Pháp luật,
NHNN liên quan đến hoạt động của
ngân hàng thương mại đặc biệt là về
các nghiệp vụ tín dụng.
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai
kế hoạch.
Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản
biện/bảo vệ ý kiến
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công
tác.

các báo cáo đột xuất khác theo
yêu cầu của Lãnh đạo KTNB
(nếu có);.
Đầu mối xây dựng kế hoạch,
chương trình đào tạo đối với
mảng nghiệp vụ tín dụng;
Thực hiện các công việc khác
theochỉ đạo của Lãnh đạo
KTNB, Ban kiểm soát…
Xây dựng hồ sơ rủi ro đối với -

Có bằng đại học trở lên về một trong các

những nghiệp vụ đơn giản theo
sự phân công của Trưởng/Phó
KTNB.
Tham gia kiểm toán/kiểm tra/rà
soát các đoàn theo kế hoạch
kiểm toán hoặc đột xuất theo yêu
cầu của Trưởng KTNB/Ban lãnh -

ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,
kế toán, kiểm toán.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm liên
quan đến nghiệp vụ kế toán ngân
hàng/doanh nghiệp, kiểm tra/kiểm
toán nghiệp vụ kế toán.
Am hiểu quy định của Pháp luật,

-

-

-

-
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đạo. Đồng thời, thực hiện tổng
hợp và lập báo cáo kết quả kiểm
toán/kiểm tra/rà soát gửi Trưởng -

NHNN liên quan đến hoạt động của
ngân hàng thương mại.
Thành thạo tin học văn phòng.

nhóm/Trưởng đoàn.
Tổng hợp, đánh giá thực hiện
kiến nghị KTNB, BKS tại các đơn vị.
Tham gia thực hiện thẩm định
BCTC nghiệp vụ kế toán, lập và
gửi kết quả thẩm định cho
Trưởng đoàn.
Tổng hợp và lập các báo cáo
giám sát những đơn vị theo phân

Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai
kế hoạch.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công
tác.

công của Trưởng/Phó KTNB;
Thực hiện các Báo cáo định
kỳ/đột xuất của KTNB theo phân
công.
Tham gia vào kế hoạch, chương
trình đào tạo của KTNB.
Thực hiện các công việc khác
theo chỉ đạo của Lãnh đạo
KTNB, Ban kiểm soát. ..

Chuyên
viên
KTNB
mảng
quản
lý
rủi ro

Xây dựng các kế hoạch kiểm -

Có bằng đại học trở lên về một trong các
ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật,
kế toán, kiểm toán.

-

toán/kiểm tra công tác quản lý
rủi ro. Nghiên cứu, rà soát và
lập các báo cáo giám sát về quản
lý rủi ro theo các loại rủi ro trọng
yếu, đánh giá nội bộ về mức đủ
vốn định kỳ/đột xuất
Tham gia kiểm toán/kiểm tra/rà
soát các đoàn theo kế hoạch
kiểm toán hoặc đột xuất theo yêu
cầu của Trưởng KTNB/Ban lãnh
đạo

-

-

-

-

Lập các báo cáo giám sát những
đơn vị quy mô trung bình và nhỏ theo phân công của lãnh đạo KTNB và các báo cáo định kỳ có
tính chất đơn giản, báo cáo đột
xuất (nếu có) theo phân công của
lãnh đạo KTNB.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm
mảng quản lý rủi ro/kiểm tra, kiểm
toán về quản lý rủi ro tại các TCTD, tổ
chức tài chính.
Am hiểu quy định của Pháp luật,
NHNN liên quan đến hoạt động của
ngân hàng thương mại.
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai
kế hoạch.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công
tác.

-

Tham gia thực hiện thẩm định
BCTC những phần hành ít phức
tạp.

-

Tham gia vào kế hoạch, chương
trình đào tạo của KTNB. Tự đào
tạo, nâng cao nghiệp vụ bản
thân.
Thực hiện các công việc khác
theo chỉ đạo của Lãnh đạo
KTNB, Ban kiểm soát…

-
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Kiểm toán viên công
nghệ
-

-

-

Xây dựng hướng dẫn/lập kế hoạch kiểm toán/thực hiện kiểm
toán về công nghệ thông tin.
Tham gia các đoàn kiểm toán, kiểm tra, rà soát và hỗ trợ các
thành viên Đoàn/Tổ kiểm toán
trong việc lấy số liệu từ hệ thống
T24.
Hỗ trợ mảng nghiệp vụ về các
ứng dụng CNTT vào kiểm toán.
Hỗ trợ lấy cách lấy số liệu tự
động để lập báo cáo theo mô tả
của nghiệp vụ.

-

-

Lên kế hoạch đào tạo mảng CNTT.
Thực hiện các công việc khác
theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo
KTNB, Ban kiểm soát.

Có bằng đại học trở lên về ngành công
nghệ thông tin hoặc chuyên ngành phù
hợp đối với kiểm toán viên công nghệ.

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm
ngành CNTT, ưu tiên ứng viên có kinh
nghiệm về hệ thống T24.
Am hiểu quy định của Pháp luật,
NHNN liên quan đến hoạt động của
ngân hàng thương mại.
Thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai
kế hoạch.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công
tác.

