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Together we progress

Chuyên viên Quản trị Rủi ro
Mô tả công việc

• Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản trị rủi ro tại Công ty đảm bảo tuân thủ theo
chính sách và thủ tục quản lý rủi ro đã được Hội đồng thành viên phê duyệt, ban hành .

• Phát triển và rà soát định kỳ các chính sách quản trị rủi ro, quy trình quản trị rủi ro, mô
hình quản lý rủi ro phù hợp để đo lường và giám sát các loại rủi ro. .

• Thực hiện giám sát rủi ro tín dụng/ giao dịch ký quỹ để đảm bảo tuân thủ các chính
sách và hạn mức nội bộ và hạn mức theo quy định pháp luật.

• Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thực hiện nhận diện, đánh giá trạng thái các rủi ro
và theo dõi thực thi các biện pháp kiểm soát rủi ro cũng như đánh giá hiệu quả của biện
pháp kiểm soát.

• Tham gia vào quá trình xác định rủi ro, đo lường rủi ro, quản lý rủi ro và thực hiện các
báo cáo rủi ro định kỳ tháng, quý, năm gửi tới cơ quan quản lý và Ban Giám đốc. .

• Liên lạc với các cơ quan quản lý và theo sát các kỹ thuật quản lý rủi ro mới nhất phù
hợp với thực tiễn thị trường tốt nhất .

Yêu cầu

ü Bằng Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Luật
ü Kỹ năng nói và viết tiếng Anh
ü Có chứng chỉ môi giới chứng khoán là một lợi thế
ü Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong quản lý rủi ro từ

nghành chứng khoán hoặc ngân hàng. 
ü Kiến thức tốt trong các khái niệm về rủi ro và kiểm

soát ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành ngân hàng
hoặc chứng khoán

ü Năng động và có khả năng làm việc độc lập với mức
độ liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

Quyền lợi

ü Lương cạnh tranh
ü Hưởng bảo hiểm theo luật hiện hành
ü Phụ cấp ăn trưa
ü Thưởng theo hiệu suất…
ü Có cơ hội được đào tạo ở nước ngoài
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