MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ – ĐỢT 1/2022
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 ngoài

-

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

STT

Phòng/Ba
n

Vị trí

Số
lượng
chỉ
tiêu

Địa điểm làm
việc

Mô tả công việc

-

Thực hiện, theo dõi kiểm tra
giám sát tình hình hoạt động của
các Chi nhánh
Theo dõi đôn đốc, kiểm tra giám
sát việc thực hiện chấn chỉnh sau
thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của
các chi nhánh.
Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm
tra giám sát chi nhánh/khu vực;
báo cáo kết quả chỉnh sửa sau
thanh, kiểm tra, kiểm toán nội,
ngoại ngành của các chi nhánh.
Tham gia trực tiếp vào các Đoàn
kiểm tra.
Xử lý các vụ việc tại Chi nhánh
Giám sát và hỗ trợ các giao dịch
liên quan đến tín dụng tại Chi
nhánh.
Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát
theo định kỳ/đột xuất, báo cáo

-

Hà Nội: 4
1.

Phòng
KTKSNB

CV/CVC

12

-

TP.HCM: 4
Bình Dương: 2
Khánh Hòa: 2

-

1

Yêu cầu

- Trình độ: Theo yêu cầu chung
- Có khả năng đọc hiểu, phân tích
chuyên sâu báo cáo tài chính doanh
nghiệp.
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý, Kỹ
năng làm việc độc lập và làm việc
nhóm, Chịu được áp lực kinh doanh,
Chủ động, sáng tạo trong công việc.
Có kỹ năng tổng hợp, phân tích dữ
liệu, số liệu.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh
nghiệm tín dụng khách hàng doanh
nghiệp làm việc trong ngành ngân
hàng. Trong đó, ít nhất 03 năm kinh
nghiệm làm trực tiếp liên quan quản lý
khách hàng doanh nghiệp, ưu tiên ứng
viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực
kiểm tra/kiểm toán nội bộ, hoạt động
quản lý rủi ro.

STT

Phòng/Ba
n

Vị trí

Số
lượng
chỉ
tiêu

Địa điểm làm
việc

Mô tả công việc

chuyên đề của khu vực theo phân
công của Lãnh đạo.
Tham gia, nghiên cứu, đề xuất
chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện
quy chế, quy trình liên quan đến
họat động KTKSNB.
Xác minh thông tin công tác tín
dụng trong trường hợp được
phân công.

-

-

2

Yêu cầu

