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Together we progress

Nhân viên Kiểm soát Nội bộ

Mô tả công việc 

 Kiểm tra/giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán, điều lệ, 

quy trình/quy định nội bộ của công ty;

 Rà soát hệ thống các quy trình/quy định của công ty, nhằm kịp thời phát hiện các 

rủi ro/thiếu sót và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty

 Thực hiện kiểm tra định kỳ theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất các 

phòng/ban/hoạt động trong công ty nhằm phát hiện các điểm còn tồn tại, đề xuất 

kiến nghị/khuyến nghị để khắc phục rủi ro; nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị được kiểm tra/kiểm soát. Theo dõi kết quả khắc phục;

 Thực hiện các buổi đào tạo Tuân thủ theo yêu cầu từ phía Tập đoàn 

 Thực hiện các báo cáo theo quy định của Luật và yêu cầu từ phía Tập đoàn

 Cập nhật, hướng dẫn và lập các báo cáo tuân thủ đạo luật FATCA và phòng chống 

rửa tiền.

 Thực hiện các công việc khác được giao theo yêu cầu của Cán bộ quản lý.

Yêu cầu

 Bằng Đại học chuyên ngành có liên quan

 Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài 

chính/ngân hàng/kiểm toán/chứng khoán/quản lý quỹ 

 Có chứng chỉ cơ bản về thị trường chứng khoán; 

chứng chỉ pháp luật về chứng khoán hoặc chứng chỉ 

hành nghề chứng khoán là 1 lợi thế

 Năng động và có khả năng làm việc độc lập với mức 

độ liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề 

nghiệp

 Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích, báo cáo  

và làm việc nhóm tốt  

 Kỹ năng tiếng Anh tốt

Quyền lợi

 Lương cạnh tranh

 Hưởng bảo hiểm theo luật hiện hành 

 Phụ cấp ăn trưa

 Có cơ hội được đào tạo tại nước ngoài 

 Thưởng theo hiệu suất…
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