
 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí: Trưởng KTNB - Trụ sở chính 

Mô tả công việc 

- Chỉ đạo xây dựng/chỉnh sửa chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ KTNB trình BKS 

xem xét, phê duyệt.  

- Phân công cho Phó trưởng KTNB việc xây dựng hồ sơ rủi ro cho từng hoạt động của 

GPBank. 

- Chỉ đạo, rà soát việc xây dựng kế hoạch KTNB hàng năm, điều chỉnh kế hoạch KTNB 

trình BKS phê duyệt. 

- Tổ chức triển khai thực hiện kiểm toán các đơn vị, nghiệp vụ trong hệ thống GPBank 

theo kế hoạch đã được phê duyệt/đột xuất, thành lập các Đoàn/Tổ kiểm toán tại đơn vị. 

- Phân công kiểm toán/kiểm tra,/rà soát,đánh giá từng đơn vị/nghiệp vụ cho cán bộ lãnh 

đạo phòng. 

- Báo cáo lại BKS kết quả kiểm toán/kiểm tra/rà soát, đánh giá từng đơn vị/mảng nghiệp 

vụ trong hệ thống GPBank. 

- Chỉ đạo, phân công phó Phó trưởng KTNB/cán bộ KTNB thực hiện thẩm định BCTC 

theo yêu cầu của BKS.  

- Báo cáo việc thực hiện các kiến nghị KTNB, BKS của các đơn vị liên quan. 

- Chỉ đạo lập và kiểm soát các báo cáo định kỳ/đột xuất gửi BKS/HĐTV/NHNN. 

- Chỉ đạo việc đảm bảo chất lượng công tác KTNB. 

- Chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban kiểm soát…. 

Yêu cầu 

 Trình độ 

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

toán, kiểm toán; 

- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp chuyên môn như ACCA/CPA/CIA. 

 Kinh nghiệm 

- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm 

toán tối thiểu là 03 năm. 

 Kiến thức và Kỹ năng:  

- Có kỹ năng phân tích kiểm soát, kỹ năng quản lý nhân sự và tổ chức công việc; 

- Tiếng Anh đảm bảo yêu cầu công việc; 

- Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp (word, 

excel, power point,..), sử dụng thành thạo các phần mềm FAST, FLEX. 



- Có kỹ năng tương tác với các các cấp lãnh đạo, các đơn vị/cá nhân trong toàn hệ thống 

cũng như với các cơ quan kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, thanh tra và  các cơ quan 

nhà nước khác. 

 Yêu cầu khác:  

- Quản lý, giám sát toàn bộ công việc của  KTNB đảm bảo vận hành theo đúng quy định 

của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của GPBank. 

- Tham mưu, giúp việc cho Ban kiểm soát trong công tác kiểm toán nội bộ, nâng cao 

hiệu quả của hệ thống kiếm soát nội bộ của toàn hệ thống GPBank.  

- Có hiểu biết sâu về các tiêu chuẩn kiểm toán, chất lượng kiểm toán, quản trị rủi ro,  

quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và chuẩn  mực đạo đức nghề nghiệp. 

- Xây dựng quy chế, chính sách, quy trình KTNB; Lập kế hoạch KTNB hàng năm/đột 

xuất; Tổ chức triển khai thực hiện kiểm toán và đảm bảo chất lượng kiểm toán các đơn vị, 

nghiệp vụ trong hệ thống GP.Bank…. 

Mức lương dự kiến 

- Theo thỏa thuận./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí: Phó Trưởng KTNB 

Mô tả công việc 

- Hỗ trợ Trưởng KTNB triển khai công tác xây dựng chính sách, quy chế, quy trình 

nghiệp vụ KTNB, thành lập các tổ xây dựng chính sách, quy trình KTNB, phân công công 

việc cụ thể tới từng cán bộ. 

- Tiếp nhận, rà soát lại chính sách, quy chế, quy trình do cán bộ  KTNB xây dựng, gửi 

lại cho Trưởng KTNB. 

- Nghiên cứu, rà soát các thủ tục kiểm soát quy định trong chính sách, quy chế, quy 

trình KTNB với thực tế triển khai tại chi nhánh để phát hiện những vấn đề được hoàn thiện, 

chưa được hoàn thiện; tuân thủ và chưa tuân thủ đồng thời kiến nghị biện pháp chỉnh sửa 

với Trưởng KTNB. 

- Hỗ trợ trưởng KTNB triển khai công tác xây dựng kế hoạch KTNB hàng năm và điều 

chỉnh kế hoạch KTNB, phân công cho từng cán bộ thực hiện. 

- Đảm nhận vị trí Giám sát/Trưởng đoàn/Phó đoàn trường hợp Trưởng KTNB là trưởng 

đoàn của các Đoàn/Tổ kiểm toán theo yêu cầu của Trưởng  KTNB. 

- Phân công cho cán bộ KTNB làm đầu mối kiểm tra, rà soát, đánh giá đơn vị do mình 

phụ trách. 

- Rà soát, báo cáo cho Trưởng KTNB kết quả kiểm tra, đánh giá. 

- Phân công cho cán bộ KTNB làm đầu mối kiểm tra, rà soát, đánh giá nghiệp vụ do 

mình phụ trách. 

- Đảm nhận người soát xét/tổ phó Tổ thẩm định BCTC. 

- Báo cáo việc thực hiện các kiến nghị KTNB, BKS của các đơn vị lên Trưởng KTNB. 

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc kiểm soát các báo cáo định kỳ/đột xuất gửi 

BKS/HĐTV/NHNN. 

- Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc đảm bảo chất lượng công tác KTNB, giám sát các 

Đoàn/Tổ kiểm toán. 

- Hỗ trợ trưởng phòng soát xét lại kế hoạch, chương trình đào tạo. 

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạocủa Trưởng KTNB, Ban kiểm soát…. 

Yêu cầu 

 Trình độ 



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

toán, kiểm toán; 

- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp chuyên môn như ACCA/CPA/CIA. 

 Kinh nghiệm 

- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm 

toán tối thiểu là 02 năm. 

 Kiến thức và Kỹ năng:  

- Có kỹ năng phân tích kiểm soát, kỹ năng quản lý nhân sự và tổ chức công việc; 

- Tiếng Anh đảm bảo yêu cầu công việc; 

- Có khả năng giao tiếp tốt, trình bày, soạn thảo báo cáo và văn bản phù hợp (word, 

excel, power point,..), sử dụng thành thạo các phần mềm FAST, FLEX. 

- Có kỹ năng tương tác với các các cấp lãnh đạo, các đơn vị/cá nhân trong toàn hệ thống 

cũng như với các cơ quan kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước, thanh tra và  các cơ quan 

nhà nước khác. 

 Yêu cầu khác:  

- Quản lý, giám sát toàn bộ công việc của  KTNB đảm bảo vận hành theo đúng quy định 

của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của GPBank. 

- Tham mưu, giúp việc cho Ban kiểm soát trong công tác kiểm toán nội bộ, nâng cao 

hiệu quả của hệ thống kiếm soát nội bộ của toàn hệ thống GPBank.  

- Có hiểu biết sâu về các tiêu chuẩn kiểm toán, chất lượng kiểm toán, quản trị rủi ro,  

quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ và chuẩn  mực đạo đức nghề nghiệp. 

- Xây dựng quy chế, chính sách, quy trình KTNB; Lập kế hoạch KTNB hàng năm/đột 

xuất; Tổ chức triển khai thực hiện kiểm toán và đảm bảo chất lượng kiểm toán các đơn vị, 

nghiệp vụ trong hệ thống GP.Bank…. 

Mức lương dự kiến 

- Theo thỏa thuận./. 



 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí: Chuyên viên cao cấp: KTNB mảng Tín dụng, KTNB mảng Quản lý rủi ro 

Mô tả công việc 

- Cán bộ đầu mối và trực tiếp xây dựng chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ KTNB. 

- Xây dựng hồ sơ rủi ro đối với những nghiệp vụ phức tạp theo sự phân công của Lãnh 

đạo KTNB.  

- Thực hiện lập kế hoạch KTNB hàng năm trên cơ sở kết quả kiểm toán năm trước và 

giám sát các CN theo sự phân công của Lãnh đạo KTNB.  

- Có thể đảm nhận vị trí Trưởng/Phó các Đoàn/Tổ kiểm toán/kiểm tra/rà soáttheo yêu 

cầu của Lãnh đạo KTNB.  

- Có khả năng đảm nhận vị trí trưởng nhóm kiểm toán/kiểm tra/ rà soát đánh giá các 

đơn vị có quy mô lớn/các nghiệp vụ phức tạptheo yêu cầu của Lãnh đạo KTNB. 

- Soát xét lại kết quả của các thành viên trong nhóm, tổng hợp và lập báo cáo kết quả 

kiểm toán/ kiểm tra/rà soát, đánh giá đơn vị/nghiệp vụ được phân công. 

- Có khả năng đảm nhận vị trí Trưởng nhóm thẩm định BCTC, phân công công việc cho 

từng cán bộ trong nhóm. 

- Tổng hợp và lập các báo cáo quan trọng định kỳ KTNB…và các báo cáo đột xuất khác 

theo yêu cầu của Lãnh đạo KTNB (nếu có) 

- Lập báo cáo đánh giá chất lượng các Đoàn/Tổ kiểm toán/kiểm tra/rà soát,  báo cáo 

đánh giá chất lượng hoạt động KTNB hàng năm. 

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo đối với mảng nghiệp vụ được phân 

công phụ trách. 

- Hướng dẫn các chuyên viên chính, chuyên viên, nhân viên KTNB 

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo KTNB, Ban kiểm soát… 

Yêu cầu 

 Trình độ 

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

toán, kiểm toán. 

 Kinh nghiệm 

- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm 

toán tối thiểu là 02 năm. Đối với CVCC phụ trách mảng tín dụng phải có kinh nghiệm 



chuyên sâu về mảng tín dụng/kiểm toán nghiệp vụ tín dụng . Đối với CVCC phụ trách 

mảng QLRR phải có kinh nghiệm chuyên sâu về mảng QLRR/kiểm toán quản lý rủi ro.. 

 Kiến thức và Kỹ năng:  

- Vi tính văn phòng: B 

- Tiếng anh đảm bảo yêu cầu công việc; 

- Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo; 

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục tốt; 

- Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm tốt; chủ động trong công việc. 

 Yêu cầu công việc: 

- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chính sách quản trị chung. Có kiến thức chuyên gia về 

lĩnh vực ngân hàng, kế toán, kiểm toán. 

- Độc lập, chủ động trong đề xuất định hướng, kế hoạch phát triển lĩnh vực được giao. 

Chủ động triển khai và theo dõi kế hoạch. 

- Có thể hướng dẫn và định hướng cho người khác. Chỉ cần định hướng từ cán bộ quản 

lý (không cần hướng dẫn cụ thể). 

- Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc.  

- Đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn/phó đoàn/trưởng nhóm khi triển khai các đoàn kiểm 

toán/kiểm tra/rà soát…. 

Mức lương dự kiến 

 - Theo thỏa thuận./. 



 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí: Chuyên viên chính phụ trách mảng kế toán (CVC). 

Mô tả công việc 

- Xây dựng hồ sơ rủi ro đối với những nghiệp vụ đơn giản theo sự phân công của 

Trưởng/Phó KTNB. 

- Có khả năng đảm nhận vị trí Trưởng nhóm kiểm toán/kiểm tra/rà soátđánh giá các 

nghiệp vụ ít phức tạp/các đơn vị có quy mô trùng bình theo sự phân công của Trưởng 

Đoàn/Tổ kiểm toán/Lãnh đạo KTNB. 

- Soát xét lại kết quả của các thành viên trong nhóm, tổng hợp và lập báo cáo kết quả 

kiểm toán/kiểm tra/rà soát.  

- Tổng hợp, đánh giá thực hiện kiến nghị KTNB, BKS tại các đơn vị. 

- Tham gia thực hiện thẩm định BCTC những phần hành phức tạp, lập và gửi kết quả 

thẩm định cho Trưởng đoàn.  

- Tổng hợp và lập các báo cáo giám sát những đơn vị có quy mô lớn theo phân công 

của Trưởng/Phó KTNB; Thực hiện các Báo cáo định kỳ/đột xuất của KTNB theo phân 

công. 

- Hỗ trợ chuyên viên cao cấp trong việc đánh giá chất lượng các Đoàn/Tổ kiểm toán, 

báo cáo đánh giá chất lượng hoạt động KTNB năm. 

- 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 theochỉ đạo của Lãnh đạo KTNB, Ban kiểm soát. .. 

Yêu cầu 

 Trình độ 

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

toán, kiểm toán;. 

 Kinh nghiệm 

 - Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm 

toán tối thiểu là 02 năm. 

 Kiến thức và Kỹ năng:  

- Vi tính văn phòng: B 

- Tiếng anh đảm bảo yêu cầu công việc: Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và nghiên cứu 

tài liệu. 



- Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp; 

- Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo; 

- Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng thuyết trình và thuyết phục tốt; 

- Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm tốt; chủ động trong công việc. 

Yêu cầu khác 

- Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chính sách quản trị chung về ngân hàng; Có kiến thức sâu 

về lĩnh vực kê toán ngân hàng. 

- Độc lập, chủ động trong bố trí sắp xếp và thực hiện công việc, có thể hướng dẫn và 

định hướng cho người khác. Chỉ cần định hướng từ cán bộ quản lý (không cần hướng dẫn 

cụ thể). 

- Có khả năng đề xuất và triển khai cải thiện hiệu quả phương pháp làm việc. 

- Có thể đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm khi triển khai các đoàn kiểm toán/kiểm tra/rà 

soát…. 

Mức lương dự kiến 

 - Theo thỏa thuận./. 



 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí: Chuyên viên (CV) (mảng Quản lý rủi ro, kế toán, tín dụng) 

Mô tả công việc 

- Tham gia và thực hiện kiểm toán/kiểm tra/rà soát các nghiệp vụ đã được phân công 

trong Đoàn/Tổ kiểm toán theo sự phân công của Trưởng nhóm/Lãnh đạo KTNB; 

- Theo dõi việc thực hiện kiến nghị của KTNB, BKS;  

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

- 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; 

- 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. 

Yêu cầu 

 Trình độ 

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

toán, kiểm toán. 

 Kinh nghiệm 

 - Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm 

toán tối thiểu là 02 năm;  

 - Vị trí CV mảng QLRR ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghiệp vụ QLRR/kiểm 

toán nghiệp vụ quản lý rủi ro..  

 - Vị trí CV mảng kế toán ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghiệp vụ kế toán/tài 

chính/kiểm toán nghiệp vụ kế toán..  

 - Vị trí CV mảng tín dụng ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về nghiệp vụ tín dụng/kiểm 

toán nghiệp vụ tín dụng..  

 Kiến thức và Kỹ năng:  

- Vi tính văn phòng: B; 

 - Tiếng Anh đảm bảo yêu cầu của công việc; 

 - Kỹ năng định hướng, đàm phán; 

 - Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng hợp; 



 - Kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo; 

 - Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt; 

  - Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm tốt. 

 Yêu cầu khác 

- Có hiểu biết về cơ cấu tổ chức, chính sách, quy trình và các tiêu chuẩn thực tế trong 

lĩnh vực ngân hàng, kế toán, kiểm toán.  

- Độc lập tự chủ trong bố trí, sắp xếp công việc và thực hiện công việc, không cần nhiều 

sự giám sát và hướng dẫn cụ thể của cấp trên. 

Mức lương dự kiến 

 - Theo thỏa thuận./. 



 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

Vị trí: Kiểm toán viên công nghệ  

Mô tả công việc 

 - Xây dựng hướng dẫn/lập kế hoạch kiểm toán/thực hiện kiểm toán về công nghệ thông 

tin. 

 - 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. 

 - Đào tạo các cán bộ KTNB kỹ năng về CNTT phục vụ cho công việc kiểm toán. 

 - Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo KTNB, Ban kiểm soát. 

Yêu cầu 

 Trình độ 

 - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành phù 

hợp với kiểm toán viên công nghệ. 

 Kinh nghiệm 

 - Có kinh nghiệm làm việc trong ngành công nghệ thông tin tối thiểu là 02 năm. Ứng viên 

có thêm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng/kiểm toán là một lợi thế. 

 Kiến thức và Kỹ năng:  

- Có khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực 

cao; khả năng quản lý nhóm tốt; 

- Kỹ năng giao tiếp, phân tích, viết, tổng hợp, lập báo cáo và thuyết trình tốt; 

- Tiếng Anh đảm bảo yêu cầu của công việc; 

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình và có trách nhiệm cao với công việc. 

Yêu cầu công việc 

- Am hiểu sâu về hệ thống Corebanking của Ngân hàng; 

- Có kiến thức rộng về kiểm toán CNTT: hạ tầng CNTT, thiết bị mạng, các hệ điều hành, 

cơ sở dữ liệu, an ninh thông tin; Dự án CNTT,…; 

- Có hiểu biết cơ bản về một số nghiệp vụ chính của ngân hàng, các sản phẩm, dịch vụ 

của ngân hàng. 

 Mức lương dự kiến 

 - Theo thỏa thuận./. 



 


