
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) đang có nhu cầu tuyển dụng 01 

“Chuyên viên kiểm toán nội bộ” làm việc tại TP. Hồ Chí Minh yêu cầu như sau: 

Mô tả công việc: 

- Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch hoặc đột xuất; 

- Theo dõi, phân tích và cập nhật hồ sơ rủi ro cho từng đơn vị được kiểm toán; 

- Kiến nghị, đề xuất biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn đọng, rủi ro qua mỗi 

đợt kiểm toán; 

- Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán. 

Yêu cầu chung: 

- Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Kiểm toán, kế toán hoặc tài chính; 

- Thành thạo MS Word, Excel… 

- Sẵn sàng đi công tác, năng nổ, nhiệt tình, ham học hỏi; 

- Có khả năng làm việc nhóm; 

- Ứng viên nam, ứng viên đã có kinh nghiệm ở các vị trí kiểm toán/kiểm soát là một lợi thế; 

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo khi tuyển dụng. 

Quyền lợi: 

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp; 

- Cơ hội thăng tiến, được đào tạo và cập nhật kiến thức thường xuyên. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao 

động và quy chế riêng của SCTV. 

Hồ sơ yêu cầu: 

- Đơn ứng tuyển; 

- Bằng cấp và chứng chỉ có liên quan. 

Ghi chú:  

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ scan về địa chỉ email: kiemtoan@sctv.vn 

Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 25/8/2022. 

Công ty sẽ liên hệ với các hồ sơ đạt yêu cầu. 

Các hồ sơ khác của ứng viên sẽ được bổ sung sau khi trúng tuyển. 

 

Mọi thắc mắc xin liên hê: 

Ms. Hải Phụng: 0987631396 
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