
 
 

NHÂN VIÊN KIỂM TRA NỘI BỘ  

 

Về GIC 

 

Là một trong Top 10 Tổng công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam, GIC có hơn 600 cán 

bộ nhân viên với Trụ sở chính tại TP.HCM và 19 Công ty thành viên cùng 58 Phòng kinh doanh 

rộng khắp toàn quốc. Cổ đông chiến lược và lớn nhất của GIC là ERGO – một trong những tập 

đoàn bảo hiểm quy mô nhất tại Châu Âu. Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm bảo 

hiểm tốt nhất cho khách hàng và trở thành một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. 

 

Mối quan hệ hợp tác giữa GIC và ERGO International AG (một trong những tập đoàn bảo hiểm 

lớn nhất tại Đức) từ tháng 3/2011 đã đem lại cho GIC nhiều cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ 

và sản phẩm của Công ty. Vì hoạt động kinh doanh của GIC ngày càng mở rộng, chúng tôi đang 

tìm kiếm nhân sự năng động và giàu kinh nghiệm chuyên môn để cùng chúng tôi góp phần đem 

lại sự thành công và tăng trưởng bền vững của GIC. 

 

Khi gia nhập GIC, điều bạn nhận được không chỉ là một công việc mà còn các quyền lợi sau:  

 

• Mức lương cạnh tranh cùng các chế độ hấp dẫn 

• Nhiều cơ hội phát triển trong công ty 

• Môi trường làm việc hòa đồng và thân thiện 

• Được cộng tác cùng các đồng nghiệp quốc tế 

• Được tín nhiệm, hỗ trợ và hướng dẫn nhằm phát triển cá nhân 

 

Mô tả công việc  

 

• Thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích đánh giá rủi ro liên quan đến đơn vị được kiểm tra. 

• Phân tích rủi ro chi tiết và chọn mẫu kiểm tra. 

• Kiểm tra hoạt động các đơn vị về sự tuân thủ đối với quy định của Nhà nước và các quy 

định, quy trình và chính sách nội bộ Tổng Công ty. 

• Lập báo cáo, kiến nghị xử lý và theo dõi các khắc phục của đơn vị sau khi kiểm tra. 

• Đốc thúc việc triển khai các đề xuất đã đưa ra trong các đợt kiểm tra trước. 

• Tham gia xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra các đơn vị hàng năm.  

• Rà soát, bổ sung quy trình kiểm tra nội bộ trong lĩnh vực bảo hiểm. 

• Xây dựng mẫu báo cáo kiểm tra nội bộ chuẩn.  

 

Yêu cầu 

 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán. 

• Giỏi MS Excel. 

• Năng động, tích cực trong công việc. 

• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. 



 
 

Cơ hội tại GIC 

 

• Làm việc với đồng nghiệp đến từ Châu Âu, Châu Á và Việt Nam 

• Tích lũy kinh nghiệm bản thân và kinh nghiệm chuyên môn quý giá trong ngành kinh tế có 

mức tăng trưởng nhanh 

• Môi trường làm việc ổn định và thân thiện 

• Mức lương cạnh tranh kèm với phúc lợi  

• Triển vọng nghề tốt 

 

Hồ sơ bao gồm CV và thư giới thiệu giải thích lý do ứng tuyển và mức lương mong muốn. 

Thông tin khác 

 

• Thử việc: 02 tháng 

• Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 - 17:00 giờ 

• Cơ hội huấn luyện: Theo quy định công ty 

• Đồng nghiệp: Năng động, hòa đồng 

• Ngày nghỉ: Theo quy định công ty và pháp luật 

• Phúc lợi: Theo quy định công ty và pháp luật 

• Phụ cấp khác: Công tác phí thường xuyên, cơm trưa. 

 

Thông tin liên hệ 

 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU 

• Email: tuyendung@gic.com.vn 

• Địa chỉ liên hệ: Tầng 16, Toà nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Q. 3, 

TP.HCM 

 

Ứng viên quan tâm đến vị trí này vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: 

tuyendung@gic.com.vn hoặc nộp trực tiếp tại Trụ sở GIC. 

 

  



 
 

INTERNAL AUDIT JUNIOR 

About GIC 

GIC is one of the Top 10 Non-life insurance Corporations in Vietnam. GIC has 600 employees 

throughout Vietnam with its Headquarter in Ho Chi Minh City and 18 subsidiaries with 59 sales 

offices nationwide. Our vision is to provide the best insurance products for our customers and to 

become one of the top five insurance companies in Vietnam. 

The partnership between GIC and ERGO International AG (one of the biggest insurance 

corporations in Germany) since Mar 2011 has provided ample opportunities to improve our 

customer service and product quality. As GIC is expanding, we are looking for dynamic and 

experienced employees to contribute to our growth and sustainable success. 

By joining GIC, you will get more than just a job with the following:  

• Competitive salary with attractive social benefits 

• Promotion opportunities in the organization 

• A cooperative and friendly working environment 

• Collaboration in an international team 

• Trust, support and guidance given for your personal development 

Job description 

Here are the main roles and responsibilities of this post: 

• Collect information & data; analyze & assess risks relevant to the subsidiaries under audit. 

• Provide detailed analysis of risks and choose auditing samples. 

• Check subsidiaries’ compliance (in their operation) with regulations of the State and 

internal regulations, processes and policies. 

• Prepare reports, give recommendations and monitor improvements done by subsidiaries 

after the audits. 

• Urge implementation of suggestions given in the audits. 

• Build audit plans and agenda applicable to annual subsidiary audits.  

• Review and update the internal audit process applicable to insurance businesses. 

• Build a standard internal auditing form.  

Requirements 

• Degree in Finance, Accounting and Auditing 

• Good command of MS Excel 

• Proficiency level in English: equivalent to TOEIC 680, IELTS 6.5, TOEFL iBT 91. 

• Experience in auditing  

• Experience in using MS Access and/or SQL  

We offer  

• Working in an international team with colleagues from Europe, Asia and Vietnam 



 
 

• Opportunity to gain a valuable personal and professional of experience in fast growing 

sector 

• Stable and friendly working environment 

• Competitive salary with social benefits  

• Excellent career perspective 

The application should include a CV, cover letter to explain the motivation and salary expectations. 

Others  

• Probation period: 02 months 

• Working time: From 08:00 to 17:00 - Monday to Friday 

• Training opportunities: as per the Company’s regulations 

• Friendly and cooperative colleagues 

• Annual leave: 12 days/year 

• Benefits: as per the Company’s regulations and the Law 

• Other allowances: Regular traveling expense, lunch 

Contact information 

GLOBAL INSURANCE CORPORATION 

• Email: tuyendung@gic.com.vn 

• Address: Nam A Tower, 201-203 Cach Mang Thang 8, Ward 4, Dist.3, HCMC 

All interested candidates are requested to send your resume to tuyendung@gic.com.vn or to 

GIC’s Head Office. 

 

 


