YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ
LUẬT SƯ LÀM VIỆC TẠI PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ&GIÁM SÁT TUÂN THỦ
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
-

Tham mưu giúp việc cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp;
lĩnh vực pháp luật tài chính, chứng khoán, đầu tư, đất đai và kinh doanh bất động
sản;

-

Thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp, thẩm định, kiểm soát rủi ro pháp lý đối
với các hợp đồng và các hoạt động nghiệp vụ của công ty cung cấp cho khách hàng;

-

Hướng dẫn việc tuân thủ pháp luật, bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán
và các lĩnh vực pháp luật có liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của quỹ đầu tư và
công ty quản lý quỹ;

-

Tư vấn chuyên sâu về pháp luật chứng khoán, đầu tư;

-

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo công ty.

YÊU CẦU
-

Là người có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;

-

Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học: chuyên ngành luật; Có chứng chỉ quản lý quỹ
hoặc đã thi đạt một số môn của chương trình đào tạo thi lấy chứng chỉ quản lý quỹ
bao gồm chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán
và chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

-

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực: pháp luật Dân sự, pháp luật Chứng khoán, pháp luật
Doanh nghiệp; Mua bán và sáp nhập (M&A);

-

Số năm kinh nghiệm: 05 năm trở lên; trong đó có kinh nghiệm làm việc tối thiếu 01
năm công tác thực tế về luật và tối thiểu 03 năm tại các bộ phận nghiệp vụ chuyên
môn của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, hoặc tổ chức tín dụng hoặc doanh
nghiệp bảo hiểm, hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính,
ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kiểm toán nhà nước;

-

Ưu tiên:
+ Đã làm các công việc pháp chế, luật tại công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng, công ty
Chứng khoán.

-

Sử dụng thành thạo Tiếng Anh và Tin học văn phòng;

-

Kỹ năng: khả năng giao tiếp tốt; tư duy logic; làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm
tốt; chủ động, sáng tạo trong công việc, có kỹ năng thuyết trình tốt.
*********

