KEVS: tuyển dụng chuyên viên Kiểm Soát Nội Bộ (Hội sở)
Công Ty Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) - một thành viên của Tập Đoàn Tài Chính Kim Eng (Kim Eng Group Holdings) có trụ sở chính tại
Singapore và chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới hiện đang tìm kiếm tài năng vào vị trí sau:

Công Ty Chứng Khoán Kim Eng Việt Nam (KEVS) - một thành viên của Tập Đoàn Tài Chính Kim Eng (Kim Eng Group Holdings) có trụ sở chính tại Singapore
và chi nhánh ở nhiều nước trên thế giới hiện đang tìm kiếm tài năng vào vị trí sau:
1. Chuyên viên kiểm soát nội bộ (Kế toán - Kiểm toán)
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình nội bộ của công ty, kiểm tra độ chính xác, trung thực của số liệu & báo cáo.
- Lập báo cáo kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát việc thực thi các kiến nghị kiểm tra/kiểm toán.
- Các công việc khác theo yêu cầu thực tế phát sinh.
- Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế trong lãnh vực luật kinh tế, tố tụng, hoặc có kinh nghiệm thực tế trong ngành chứng khoán.
2. Chuyên viên kiểm soát nội bộ (Pháp chế)
- Hỗ trợ việc soạn thảo văn bản, góp ý các hợp đồng pháp lý, thủ tục xin giấy phép theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ và theo dõi các thủ tục tố tụng theo dõi nợ xấu, thu hồi nợ.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách, thủ tục, quy trình nội bộ của công ty, kiểm tra độ chính xác, trung thực của số liệu & báo cáo.
- Lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc thực thi các kiến nghị kiểm tra/kiểm toán.
- Các công việc khác theo yêu cầu thực tế phát sinh.
- Ưu tiên có hiểu biết và kinh nghiệm thực tế trong lãnh vực luật kinh tế, tố tụng, hoặc có kinh nghiệm thực tế trong ngành chứng khoán.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại Học, ưu tiên có kinh nghiệm thực tế các ngành Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng, Kế Toán, Kiểm Toán. Yêu cầu tốt nghiệp Đại học khoa Luật
với vị trí phụ trách mảng Pháp chế.
- Tiếng Anh (đọc hiểu và viết báo cáo).
- Tin học văn phòng (Excel, Word).
Quyền lợi:
- Lương thỏa thuận (theo kinh nghiệm và năng lực).
- Tiếp cận và hiểu rõ nhiều lĩnh vực liên quan đến chứng khoán.
- Định kỳ công tác tại các chi nhánh của công ty (theo kế hoạch KSNB/phát sinh thực tế).
- Cơ hội trở thành trưởng phòng KSNB.
Ứng viên được tuyển dụng sẽ được đào tạo và có cơ hội phát triển trong môi trường chuyên nghiệp.
Ứng viên quan tâm xin vui lòng gởi thư xin việc, lý lịch trích ngang qua email: truc.nguyen@kimeng.com.vn . Thông tin của ứng viên sẽ được bảo mật.

