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Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm để đảm bảo các phòng ban đều được kiểm toán
định kỳ.
Giám sát các quy trình, thủ tục kiểm toán, bảng câu hỏi để đảm bảo hoặc xác định các
rủi ro trọng yếu.
Thực hiện kiểm toán, xác định các rủi ro và đưa ra các khuyến nghị thích hợp để giải
quyết rủi ro và kiểm soát những điểm yếu, đảm bảo hoạt động của công ty và các quy
trình đều được thực hiện một cách kinh tế, hữu hiệu và hiệu quả, phát hiện và ngăn chặn
gian lận và sai sót.
Hợp tác với các phòng ban trong việc phát triển, xem xét các quy trình để nâng cao
kiểm soát nội bộ, tăng cường tính hữu hiệu và hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, đảm
bảo việc tuân thủ pháp luật, nội quy và quy định của công ty.
Thực hiện các báo cáo liên quan.
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu.
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Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan như: Kế toán hoặc Kiểm toán.
Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở nghiệp vụ tương đương trong kiểm toán độc lập hoặc kiểm
toán nội bộ trong vai trò giám sát.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm.
Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.
Khả năng giao tiếp và tương tác tốt.
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm.
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