THÔNG BÁO
ANNOUNCEMENT
Về việc: Tuyển dụng nhân sự
Re: Recruitment
1. Vị trí công việc:
Position
Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
Số lượng: 01 người
Head of Internal Audit
Quanity: 01 person
2. Tổng quan về công việc:
Job Overview:
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ báo cáo trực tiếp cho Ủy ban kiểm toán của
HĐQT và có trách nhiệm lãnh đạo cả về chiến lược và chuyên môn nhằm phát triển
chức năng kiểm toán nội bộ tại Sabeco. Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ đóng vai
trò quan trọng trong việc giúp công ty đạt được các mục tiêu đề ra thông qua sự
đánh giá độc lập và khách quan về hoạt động của công ty với cách tiếp cận có hệ
thống và phương pháp đối với các quy trình quản lý, kiểm soát và quản trị rủi ro.
Vị trí này đòi hỏi cá nhân sẵn sàng trở thành lãnh đạo thực sự cho toàn bộ Tổng
công ty.
The Head of Internal Audit reports directly to the Audit Committee of the Board of
Directors and has the responsibility of providing strategic as well as technical
leadership to the internal audit function’s development at Sabeco. The Head of
Internal Audit plays the crucial role in helping the company achieve its objectives
through an independent and objective assessment of the corporation’s operations
with a systematic, disciplined approach to risk management, control and
governance processes. This position calls for an individual who has the willingness
to become a true business partner and leader to the entire organization.
3. Yêu cầu công việc
Job Requirements:
- Có bằng cử nhân chuyên ngành kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh hoặc các
chuyên ngành có liên quan. Có bằng trên đại học là một lợi thế.
Bachelor’s degree with an emphasis in accounting, finance, business or related
field. Advanced degree is highly preferred.
- Có 12 năm kinh nghiệm trở lên về tài chính, kế toán và tư vấn với ít nhất 6 năm
kinh nghiệm quản lý các cuộc kiểm toán.
12+ years of progressive financial, accounting, and consulting experience with at
least 6 years of managing audit teams
- Có chứng chỉ hành nghề về Kế toán, Kiểm toán như ACCA, CPA, CIA và CISA
(trong đó ít nhất 8 năm kể từ khi nhận được chứng chỉ hành nghề kiểm toán Việt
Nam hoặc quốc tế).
Accounting and/or auditing designation such as ACCA, CPA, CIA, and CISA (8
years since receiving certified Vietnamese or international auditor certificate)
- Thành thạo tiếng Anh

-

-

-

-

Fluent in English
Có kinh nghiệm trong việc phát triển và thực hiện các chính sách và thủ tục quản
trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.
Experience in developing and implementing internal audit and risk management
policies and procedures
Có kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng tiêu dùng nhanh.
Working knowledge of FMCG industry
Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn từ và văn bản thành thạo – khả năng giao tiếp các
vấn đề phức tạp và mang tính chất chuyên môn một cách hiệu quả.
Excellent verbal and written communication skills - ability to communicate
complex and technical matters effectively
Kỹ năng lãnh đạo và phân tích tốt, và có khả năng làm việc độc lập.
Strong leadership and analytical skills, and ability to work independently
Kỹ năng quản lý dự án tốt với khả năng đa nhiệm hiệu quả
Excellent project management skills with strong multi-tasking abilities
Khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả.
Superior problem solving ability
Phong cách làm việc tích cực và chuyên nghiệp trong việc phát triển và duy trì các
mối quan hệ làm việc, thúc đẩy niềm tin và sự hợp tác ở tất cả các cấp trong công
ty.
Highly positive and professional working style that excels at developing and
maintaining working relationships, fostering trust and collaboration at all levels
Sở hữu phẩm chất đạo đức làm việc tốt với cam kết cải thiện liên tục để vượt lên
trên kỳ vọng trong một môi trường năng động và đang thay đổi.
Possess high emerge level and strong work ethic with a commitment to continuous
improvement in a dynamic and changing environment that strive to exceed
expectations.

Nơi làm việc: Văn phòng làm việc của Tổng Cty CP Bia – Rượu – NGK Sài gòn
tại 70-72 Lê Thánh Tôn, Tòa nhà Vincom B, phường Bến Nghé, quận 1, Thành Phố
Hồ Chí Minh.
Workplace: Corporation’s Office at 70-72 Le Thanh Ton Street, Vincom B
Building, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
4. Hồ sơ và cách thức ứng tuyển
How to apply
Ban Nguồn lực Nhân sự sẽ bắt đầu nhận hồ sơ ứng tuyển kể từ ngày thông báo được
phát hành. Ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển theo địa chỉ email: hcbp@sabeco.com.vn hoặc
trực tiếp tại Ban Nguồn lực Nhân sự tại tầng 5 tòa nhà Vincom B, số 70-72 Lê Thánh Tôn,
phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Human Capital Department start accepting CVs when this announcement is issued.
Candidates’s CV can be sent for email address: hcbp@sabeco.com.vn or directly to Human
Capital Department at 5th floor, Vincom B Building, No. 70-72 Le Thanh Ton Street, Ben
Nghe Ward, District 1 , Ho Chi Minh City.

