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1. Yêu cầu chung:
Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước: Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế quốc

-

dân, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Quốc Gia, Đại học kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, Đại học kinh
tế - tài chính HCM hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoai;

-

Tuổi đời không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt.
2. Yêu cầu và mô tả cụ thể:
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Mô tả công việc

- Lập báo cáo tài chính
của ngân hàng (Riêng
lẻ, hợp nhất) theo
chuẩn mực VAS và
IFRS;
- Các công việc khác
liên quan đến bảng
cân đối tài khoản kế
toán, báo cáo tài
chính.

1

Yêu cầu
 Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực tài chính,
ngân hàng.
- Ưu tiên các ứng viên: Đã làm việc công ty kiểm toán lớn (big 4),
kiểm toán về lĩnh vực ngân hàng, hiểu biết về các chuẩn mực quốc
tế, kinh nghiệm lập và kiểm toán BCTC ngân hàng theo IFRS;
Ứng viên có chứng chỉ ACCA hoặc CPA (của các nước có áp
dụng IFRS hoặc chuẩn mực kế toán tương tự);
 Kỹ năng/Khả năng:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp phục vụ mục đích phân tích;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ
chức công việc;
- Sáng tạo, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc
lập cũng như làm việc theo nhóm tốt.
 Yêu cầu khác
- Trung thực, khách quan, thẳng thắn, chịu khó học hỏi, cầu tiến,
cởi mở, lịch thiệp, biết lắng nghe;
- Có khả năng làm việc nhóm;
- Chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao.

