NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
CÁC VỊ TRÍ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH BIDV

STT

1

2

3

Tên đơn vị

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Kinh
Chuyên viên tự doanh
doanh Vốn &
1
ngoại hối
Tiền tệ

Ban Kinh
Chuyên viên tự doanh
doanh Vốn &
1
trái phiếu
Tiền tệ

Chuyên viên nghiên cứu
Ban Kinh
doanh Vốn & và phân tích thị trường 1
Tiền tệ
(analytics)

Số lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

Hà Nội

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
- Có kiến thức về thị trường ngoại hối liên ngân hàng.
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
- Có khả năng sử dụng màn hình tin/màn hình giao dịch Reuters và
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
Bloomberg.
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
- Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.
Không quá 30 tuổi, ưu
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
chung.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
- Có khả năng dự báo thị trường dài hạn và đề xuất chiến lược định hướng
tiên nam giới
giao dịch ngoại hối liên ngân hàng.
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính- ngân hàng. Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
kinh doanh cho sản phẩm trong giai đoạn từ 1-3 năm.
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
- Có khả năng phân tích tổng hợp thông tin đưa ra nhận định.
toàn bằng tiếng Anh, có khả năng
- Có khả năng ra quyết định kinh doanh.
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Chịu được áp lực công việc và áp lực về chỉ tiêu kinh doanh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

6-7

Hà Nội

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
Không quá 30 tuổi, ưu
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
chung.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
tiên nam giới
giao dịch giấy tờ có giá và thị trường tiền tệ.
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính- ngân hàng. Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh, có khả năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

6-7

Hà Nội

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chung.
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
Không quá 30 tuổi, ưu
- Chuyên ngành kinh tế học, tài chính-ngân nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
tiên nam giới
hàng (ưu tiên kinh nghiệm học tập tại nước Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
ngoài).
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh, có khả năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

- Kinh nghiệm công tác:
+ Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc về
nghiên cứu, phân tích trong các lĩnh vực kinh
tế học, tài chính - ngân hàng;
+ Hoặc 2 năm kinh nghiệm làm việc giao
dịch trực tiếp trong các lĩnh vực kinh tế học,
tài chính - ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên được đào tạo qua các khóa
học về nghiên cứu/phân tích.

- Có kiến thức về thị trường tiền tệ liên ngân hàng, thị trường trái phiếu Việt
Nam. Có kiến thức về các sản phẩm phái sinh lãi suất.
- Có khả năng sử dụng màn hình tin/màn hình giao dịch Reuters và
Bloomberg.
- Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.
- Có khả năng dự báo thị trường dài hạn và đề xuất chiến lược định hướng
kinh doanh cho sản phẩm trong giai đoạn từ 1-3 năm.
- Có khả năng phân tích tổng hợp thông tin đưa ra nhận định.
- Có khả năng ra quyết định kinh doanh.
- Chịu được áp lực công việc và áp lực về chỉ tiêu kinh doanh.

6

STT

4

5

Tên đơn vị

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Kinh
Chuyên viên giao dịch
doanh Vốn &
1
phái sinh tài chính
Tiền tệ

Chuyên viên bộ phận
Ban Kinh
doanh Vốn & Giao dịch ngoại tệ phục 1
Tiền tệ
vụ khách hàng

Số lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

Hà Nội

Không quá 35 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
chung.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh, có khả năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có kiến thức về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng nói chung và kiến
thức cơ bản về các sản phẩm tài chính phái sinh cũng như cách thức/chiến
lược kinh doanh sản phẩm phái sinh tài chính.
- Có kiến thức tốt về tài chính doanh nghiệp.
- Nắm vững cơ chế, quy chế, quy trình, quy định của Nhà nước, ngành,
BIDV về hoạt động kinh doanh tiền tệ nói chung và sản phẩm phái sinh nói
riêng.
- Có khả năng nghiên cứu các vấn đề mới.
- Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm.
- Có sức khoẻ tốt; chịu được áp lực công việc.
- Sẵn sàng thực hiện các chương trình đi công tác để phát triển kinh doanh.

6

Hà Nội

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
Không quá 30 tuổi,
chung.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
Nam giới
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính- ngân hàng. Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh, có khả năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có kiến thức về thị trường ngoại hối, am hiểu sản phẩm mua bán ngoại tệ.
- Có kiến thức chung và hiểu biết về xu hướng phát triển của các ngành
trong nền kinh tế.
- Ứng viên nội bộ: 1-2 năm làm việc tại
- Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc và phát triển khách hàng.
Phòng Khách hàng doanh nghiệp tại CN.
- Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; kỹ năng phân tích, tổng hợp
- Ứng viên ngoài hệ thống: 1-2 năm làm việc
và đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh.
tại các TCTD (ưu tiên kinh nghiệm về quan
- Có ngoại hình và sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong điều kiện áp lực
hệ khách hàng hoặc giao dịch ngoại hối).
cao.
- Có khả năng đi công tác xa, thường xuyên.
- Tư duy lôgic, chính xác

Hà Nội

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt Kinh nghiệm: có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Không quá 35 tuổi, ưu
chung.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng trong hoạt động ngân hàng
tiên nam giới
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính- ngân hàng. Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh, có khả năng
giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

Chuyên viên quản lý

6

Ban Kinh
thanh khoản và giao dịch
doanh Vốn &
1
thị trường tiền tệ liên
Tiền tệ

ngân hàng

7

Ban Phát
triển ngân
hàng bán lẻ

Chuyên viên marketing
1
bán lẻ

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Hà Nội

Không quá 35

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
chung.
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
- Chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng,
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
QTKD, Marketing, PR.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Kinh nghiệm công tác

- Có hiểu biết chung về hoạt động, tổ chức của BIDV nói chung và hoạt
động MM/quản lý thanh khoản ngân hàng nói riêng
- Biết sử dụng hệ thống Reuters, Bloomberg
- Có khả năng bán hàng và làm việc theo nhóm
- Có khả năng phân tích tổng hợp thị trường ở mức cơ bản để tư vấn khách
hàng
- Có kỹ năng viết báo cáo đề xuất
- Trung thực, sức khỏe tốt, tuân thủ kỷ luật và phân công

- Có kĩ năng giao tiếp tốt.
- Có kiến thức, hiểu biết cơ bản về tổ chức và hoạt động của ngân hàng
thương mại;
- Hiểu biết về các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, các quy định về Luật đấu
- Có thời gian làm việc thực tế ít nhất 1 năm thầu, các quy định, hướng dẫn, thông tư của các Bộ, ngành liên quan đến
trong lĩnh vực ngân hàng hoặc marketing.
họat động tiếp thị, khuyến mại của ngân hàng.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh - Có hiểu biết cơ bản về thiết kế đồ họa và sáng tạo ý tưởng, kịch bản, viết Cấp 5-6
vực marketing, PR.
bài PR…
- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá thị trường.
- Có khả năng lập kế hoạch, triển khai và đánh giá tiến độ công việc; xử lý
các tình huống triển khai từ đơn giản đến khá phức tạp.
- Có thể bố trí đi công tác theo yêu cầu công việc.
- Năng động, Sáng tạo, nhanh nhẹn, tỉ mỉ, nhiệt tình.

5-6

5-6

STT

8

9

10

11

Tên đơn vị

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Khách
Chuyên viên Quan hệ
hàng doanh
khách hàng - Nhóm Hàn 2
nghiệp nước
Quốc
ngoài

Ban Khách
hàng doanh Chuyên viên Nhóm Tư
1
nghiệp nước vấn Pháp lý và Đầu tư
ngoài

Ban Khách
hàng doanh Chuyên viên Quan hệ
1
nghiệp nước khách hàng
ngoài

Phòng Kiểm Chuyên viên kiểm toán
4
toán nội bộ
nội bộ

Số lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Hà Nội

TP.HCM

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

Không quá 35

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hàn
Topik từ cấp độ 4 trở lên hoặc tốt
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
nghiệp đại học/sau đại học tại Hàn
chung.
Quốc; có khả năng làm việc độc lập
- Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân
bằng Tiếng Hàn. Ưu tiên ứng viên
hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế đối ngoại,
thành thạo Tiếng Anh.
Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Không quá 35

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
- Tư duy nhanh, nhạy, lôgíc.
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực - Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt.
chung.
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại nghiệp vụ liên quan.
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Chuyên ngành Luật.
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
- Hiểu biết tổng quan về sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
toàn bằng tiếng Anh. Có khả năng
làm việc độc lập bằng Tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Cấp 6/cấp 7

Không quá 35

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
chung.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
- Chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
hàng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế đối ngoại, học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ.
toàn bằng tiếng Anh. Có khả năng
làm việc độc lập bằng Tiếng Anh. Ưu
tiên ứng viên thành thạo tiếng Hoa.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Cấp 5/ Cấp 6

Không quá 35

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,
ngân hàng thuộc các trường ĐH Ngoại thương,
Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH
Kinh tế Quốc dân hoặc tốt nghiệp ĐH nước
ngoài, ĐH liên kết với chuyên ngành đào tạo
phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.
- Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ kế toán,
kiểm toán, kiểm soát nội bộ, QLRR (ACCA,
CPA Úc, CPA Việt Nam, CIA, CICS, CICP...).

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
605,TOEFL PBT 513, TOEFL CBT
183, TOEFL iBT 65, IELTS 5.5, B2
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Thành
thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí
biên phiên dịch tiếng Hàn tại các công ty Hàn
Quốc.
- Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết các sản
phẩm dịch vụ ngân hàng, có khả năng bán
hàng, thuyết phục tới khách hàng kỹ năng
giao tiếp chuyên nghiệp.

Cấp 5/Cấp 6

Làm việc dài hạn tại TP. HCM.

Đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
- Có kinh nghiệm làm việc tại các NHTM với
thời gian tối thiểu là 05 năm, trong đó có 03
năm làm việc trực tiếp về một trong các lĩnh
vực: kiểm tra, kiểm toán nội bộ, tín dụng,
quản lý rủi ro.
- Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty
Kiểm toán quốc tế với thời gian tối thiểu là 05
năm, trong đó có tối thiểu 02 năm kinh
nghiệm kiểm toán NHTM.

- Hiểu biết các quy định pháp luật chung của Việt Nam, quy định liên quan
đến hoạt động ngân hàng, tài chính.
- Am hiểu các quy định pháp luật của Việt Nam và thông lệ quốc tế về kiểm
soát, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.
- Có khả năng tư duy lôgic, chính xác, nhạy cảm.
7
- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Có sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc; có thể đi công tác xa, dài
ngày.

STT

12

13

14

15

Tên đơn vị

Tên vị trí tuyển dụng

Trung tâm thẻ Chuyên viên truyền thông 1

Trung tâm thẻ

Chuyên viên phát triển
1
kinh doanh

Chuyên viên quản lý sản
Trung tâm thẻ
3
phẩm

Ban Quản lý
Chuyên viên theo dõi tài
tài sản nội
2
sản
ngành

Số lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

Không quá 30 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
chung.
1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
- Chuyên ngành báo chí,truyền thông, kinh tế,
thông
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
thương mại, marketing.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

6

Không quá 30 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
chung.
2 năm trở lên trong lĩnh vực thẻ hoặc ngân
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
- Chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế,
hàng hoặc bán lẻ
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
thương mại, marketing, thống kê.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

7

Ưu tiên Nam,
Không quá 35

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định 123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
chung.
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
- Chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
thương mại, marketing, thống kê, công nghệ ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
thông tin
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

6 hoặc 7

Không quá 30 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định khung tham chiếu Châu Âu trở lên
chung.
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng. ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng

- 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực
nghiệp vụ liên quan
- Ưu tiên đối tượng có kinh nghiệm về phát
triển sản phẩm bán lẻ hoặc quản lý kinh doanh

Có khả năng phối hợp tốt và làm việc theo nhóm; Có kỹ năng giao tiếp tốt;
5
Có kỹ năng giải quyết vấn đề…

STT

16

17

18

19

Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Quản lý
Chuyên viên Xây dựng
dự án Đông
1
cơ bản
Nam bộ

Trung tâm
Chăm sóc
khách hàng

Trung tâm
Chăm sóc
khách hàng

Ban Khách
hàng doanh
nghiệp nhỏ
và vừa

Chuyên viên hỗ trợ
khách hàng

5

Nhân viên triển khai các
3
chiến dịch gọi ra

Chuyên viên phát triển
3
kinh doanh

Địa điểm
làm việc

TP.HCM

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục.
khung tham chiếu Châu Âu, Anh C
- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học Trên 10 năm kinh nghiệm trong quản lý dự
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Cấp 7
chuyên ngành tiếng Anh hệ chính án XDCB
- Có kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát thực hiện kế hoạch và viết các báo cáo
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
đề xuất
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Không quá 35 tuổi

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành xây dựng tại các trường đại
học Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải…
- Có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu, quản lý dự
án, giám sát thi công xây dựng…

Không quá 35 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
khung tham chiếu Châu Âu trở lên Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực
chung.
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên Contact center/Chăm sóc khách hàng tối thiểu Có giọng nói tốt, phát âm chuẩn.
- Chuyên ngành kinh tế, TCNH hoặc
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc 01 năm.
Marketing.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Cấp 5

Không quá 35 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
420,TOEFL PBT 410, TOEFL CBT
110, TOEFL iBT 35, IELTS 3.5, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định khung tham chiếu Châu Âu, Anh B
Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 01 năm
chung.
trở lên hoặc tốt nghiệp Đại học
trong lĩnh vực Contact Center/Chăm sóc Có giọng nói tốt, phát âm chuẩn.
- Chuyên ngành kinh tế; tài chính ngân hàng, chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
khách hàng/bán hàng.
marketing.
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Cấp 3-4

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính-ngân hàng.
Nam, Không quá 35
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành tài chínhtuổi
ngân hàng, kinh tế thuộc Đại học Ngoại
thương, Đại học KTQD, Học viện Tài chính,
Học viên Ngân hàng.

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
- Kiến thức, kỹ năng:
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
+ Có kiến thức cơ bản về các sản phẩm, dịch vụ, các nghiệp vụ kinh doanh.
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
+ Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
+ Có kỹ năng đàm phán.
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí QL
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
- Tư duy, phẩm chất cá nhân:
Cấp 5 - 8
KHDN tại Trụ sở chính các NHTM.
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
+ Trung thực, khách quan, cẩn mật.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
+ Có khả năng làm việc theo nhóm.
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
+ Chịu được áp lực công việc.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
+ Khả năng giao tiếp tốt.
văn phòng.

STT

20

21

22

23

Tên đơn vị

Ban Khách
hàng doanh
nghiệp nhỏ
và vừa

Ban Khách
hàng doanh
nghiệp nhỏ
và vừa

Trung tâm
Tác nghiệp
tài
trợ
thương mại

Trung tâm
Tác nghiệp
tài
trợ
thương mại

Số lượng
chỉ tiêu

Tên vị trí tuyển dụng

Chuyên viên phát triển
2
sản phẩm

Chuyên viên marketing

1

Chuyên viên tác nghiệp
9
tài trợ thương mại

Chuyên viên tác nghiệp
4
tài trợ thương mại

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

TP.HCM

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

Không quá 35 tuổi

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành kinh tế, tài chính-ngân hàng.
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành tài chínhngân hàng, kinh tế thuộc Đại học Ngoại
thương, Đại học KTQD, Học viện Tài chính,
Học viên Ngân hàng.

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
khung tham chiếu Châu Âu trở lên Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở bộ phận
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên phát triển sản phẩm tại Trụ sở chính các
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc NHTM.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Kiến thức, kỹ năng:
+ Có kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm tín dụng, tiền gửi, thanh toán,
thu hộ.
+ Có trình độ am hiểu công nghệ tốt.
+ Có kỹ năng và thành thạo các phương pháp nghiên cứu thị trường phục vụ
công tác phát triển sản phẩm
Cấp 5 - 8
+ Có kỹ năng xây dựng, soạn thảo cơ chế sản phẩm, cơ chế chính sách.
- Tư duy, phẩm chất cá nhân:
+ Có tư duy sáng tạo
+ Có khả năng làm việc theo nhóm.
+ Chịu được áp lực công việc.

Không quá 35 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định 123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
chung.
khung tham chiếu Châu Âu trở lên Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở bộ phận
- Chuyên ngành marketing, báo chí. Ưu tiên tốt hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên marketing. Ưu tiên các ứng viên có kinh
nghiệp chuyên ngành marketing thuộc Đại học ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc nghiệm marketing trong tài chính-ngân hàng.
KTQD, Học viện Tài chính.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Kiến thức, kỹ năng:
+ Có kiến thức chuyên sâu về marketing, các công cụ, các kênh truyền
thông, quảng cáo truyền thống và hiện đại.
+ Có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ tốt, chủ động trong công việc.
+ Kỹ năng thuyết trình.
+ Kỹ năng giao tiếp tốt.
Cấp 5 - 8
- Tư duy, phẩm chất cá nhân:
+ Có tư duy sáng tạo.
+ Nhanh nhẹn, năng động.
+ Chịu được áp lực công việc.

Không quá 35 tuổi

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thuộc ĐH
Ngoại thương; chuyên ngành Tài chính ngân
hàng, Thanh toán quốc tế thuộc Học viện Ngân
hàng; chuyên ngành Ngân hàng tài chính,
Kinh tế quốc tế thuộc ĐH Kinh tế quốc dân;
hoặc tốt nghiệp ĐH nước ngoài, ĐH liên kết
với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí
cần tuyển dụng.
- Kể cả trường hợp có bằng Thạc sỹ trở lên
cũng yêu cầu trước đó phải tốt nghiệp Đại học
đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng của vị trí này.

Không quá 35 tuổi

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại thuộc ĐH
Ngoại thương; chuyên ngành Tài chính ngân
hàng, Thanh toán quốc tế thuộc Học viện Ngân
hàng; chuyên ngành Ngân hàng tài chính,
Kinh tế quốc tế thuộc ĐH Kinh tế quốc dân;
hoặc tốt nghiệp ĐH nước ngoài, ĐH liên kết
với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí
cần tuyển dụng.
- Kể cả trường hợp có bằng Thạc sỹ trở lên
cũng yêu cầu trước đó phải tốt nghiệp Đại học
đáp ứng đủ điều kiện tuyển dụng của vị trí này.

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

* Kiến thức, kỹ năng:
- Có kiến thức về các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động thanh
toán, tài trợ xuất nhập khẩu và quản lý ngoại hối.
- Có kiến thức về hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải và
bảo hiểm, thương mại quốc tế, nắm vững các thông lệ, tập quán quốc tế
trong hoạt động thanh toán quốc tế
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm
- Có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng, chi nhánh và hướng dẫn, tư vấn
việc tại các bộ phận liên quan về công tác
chi nhánh các vấn đề nghiệp vụ.
thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tại các
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
ngân hàng thương mại.
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật.
* Yêu cầu khác:
- Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc.
- Có phẩm chất đạo đức tốt.
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
- Có tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt.
* Kiến thức, kỹ năng:
- Có kiến thức về các cơ chế, chính sách của Nhà nước về hoạt động thanh
toán, tài trợ xuất nhập khẩu và quản lý ngoại hối.
- Có kiến thức về hợp đồng mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải và
bảo hiểm, thương mại quốc tế, nắm vững các thông lệ, tập quán quốc tế
trong hoạt động thanh toán quốc tế
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm - Có kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng, chi nhánh và hướng dẫn, tư vấn
việc tại các bộ phận liên quan về công tác chi nhánh các vấn đề nghiệp vụ.
thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tại các - Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
ngân hàng thương mại.
- Có kiến thức cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật.
* Yêu cầu khác:
- Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc.
- Có phẩm chất đạo đức tốt.
- Trung thực, cẩn thận, chịu khó.
- Có tinh thần đoàn kết, phối hợp tốt.

Cấp 5; 6

Cấp 5; 6

STT

24

25

26

Tên đơn vị

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Quản lý
Chuyên viên đo lường
Hiệu quả
1
hiệu quả bán buôn
hoạt động

Ban Quản lý
Chuyên viên đo lường
Hiệu quả
1
hiệu quả khối vốn
hoạt động

Ban Quản lý
Chuyên viên đo lường
Hiệu quả
1
hiệu quả toàn hàng
hoạt động

Số lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Không quá 30 tuổi

Không quá 30 tuổi

Không quá 30 tuổi

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Đề nghị áp dụng điều kiện về Trường đào
tạo, chuyên ngành theo tiêu chuẩn tuyển dụng
của vị trí nghiệp vụ QLKH, TCKT... tại các
chi nhánh thuộc Nhóm 1.
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
nhau).

-Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tiếng
anh thành thạo, có thể đọc và nghiên
cứu, cập nhật tài liệu bằng tiếng anh;
có chứng chỉ tiếng anh quốc tế
TOEIC 690,TOEFL PBT 547,
TOEFL CBT 210, TOEFL iBT 78,
IELTS 6.0, C1 khung tham chiếu
Châu Âu trở lên hoặc tốt nghiệp Đại
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng, đặc biệt là EXCEL, có
khả năng phân tích sử dụng dữ liệu
lớn.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại
Ngân hàng, hiểu biết về các quy trình, nghiệp
vụ ngân hàng, ưu tiên cán bộ quan hệ khách
hàng doanh nghiệp, kế hoạch tổng hợp, quản
trị tín dụng

- Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc
với cường độ cao, chủ động và sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm
- Có khả năng giao tiếp tốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh
cấp 6
- Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
- Có kỹ năng phân tích, nhận định, giải quyết vấn đề.

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Đề nghị áp dụng điều kiện về Trường đào
tạo, chuyên ngành theo tiêu chuẩn tuyển dụng
của vị trí nghiệp vụ QLKH, TCKT... tại các
chi nhánh thuộc Nhóm 1.
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
nhau).

-Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tiếng
anh thành thạo, có thể đọc và nghiên
cứu, cập nhật tài liệu bằng tiếng anh;
có chứng chỉ tiếng anh quốc tế
TOEIC 690,TOEFL PBT 547,
TOEFL CBT 210, TOEFL iBT 78,
IELTS 6.0, C1 khung tham chiếu
Châu Âu trở lên hoặc tốt nghiệp Đại
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng, đặc biệt là EXCEL, có
khả năng phân tích sử dụng dữ liệu
lớn.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại
Ngân hàng, hiểu biết về các quy trình, nghiệp
vụ ngân hàng, ưu tiên cán bộ kế hoạch tổng
hợp, tài chính kế toán Treasury, quan hệ
khách hàng

- Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc
với cường độ cao, chủ động và sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm
- Có khả năng giao tiếp tốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh
cấp 6
- Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
- Có kỹ năng phân tích, nhận định, giải quyết vấn đề.

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Đề nghị áp dụng điều kiện về Trường đào
tạo, chuyên ngành theo tiêu chuẩn tuyển dụng
của vị trí nghiệp vụ QLKH, TCKT... tại các
chi nhánh thuộc Nhóm 1.
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
nhau).

-Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tiếng
anh thành thạo, có thể đọc và nghiên
cứu, cập nhật tài liệu bằng tiếng anh;
có chứng chỉ tiếng anh quốc tế
TOEIC 690,TOEFL PBT 547,
TOEFL CBT 210, TOEFL iBT 78,
IELTS 6.0, C1 khung tham chiếu
Châu Âu trở lên hoặc tốt nghiệp Đại
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng, đặc biệt là EXCEL, có
khả năng phân tích sử dụng dữ liệu
lớn.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc tại
Ngân hàng, hiểu biết về các quy trình, nghiệp
vụ ngân hàng, ưu tiên cán bộ quan hệ khách
hàng doanh nghiệp, kế hoạch tổng hợp, quản
trị tín dụng

- Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc
với cường độ cao, chủ động và sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm
- Có khả năng giao tiếp tốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kinh doanh
cấp 6
- Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
- Có kỹ năng phân tích, nhận định, giải quyết vấn đề.

STT

27

28

29

30

Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Quản lý
Chuyên viên quản trị chi
Hiệu quả
1
phí
hoạt động

Trung Tâm
Thanh toán

Chuyên viên Chuyển
tiền quốc tế

Ban Thông
Chuyên viên Hỗ trợ
tin quản lý và
ALCO
hỗ trợ ALCO

Ban Kế toán

4

2

Chuyên viên Kế toán Hệ
3
thống

Địa điểm
làm việc

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Không quá 30 tuổi

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Đề nghị áp dụng điều kiện về Trường đào
tạo, chuyên ngành theo tiêu chuẩn tuyển dụng
của vị trí nghiệp vụ QLKH, TCKT... tại các
chi nhánh thuộc Nhóm 1.
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
nhau).

-Trình độ ngoại ngữ: sử dụng tiếng
anh thành thạo, có thể đọc và nghiên
cứu, cập nhật tài liệu bằng tiếng anh;
có chứng chỉ tiếng anh quốc tế
TOEIC 690,TOEFL PBT 547,
TOEFL CBT 210, TOEFL iBT 78,
IELTS 6.0, C1 khung tham chiếu
Châu Âu trở lên hoặc tốt nghiệp Đại
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng, đặc biệt là EXCEL, có
khả năng phân tích sử dụng dữ liệu
lớn.

- Trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, có sức khỏe tốt, sẵn sàng làm việc
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại
với cường độ cao, chủ động và sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm
Ngân hàng, hiểu biết về các quy trình, nghiệp
- Có khả năng giao tiếp tốt, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh
cấp 6
vụ ngân hàng, hệ thống kế toán, ưu tiên cán
- Có kỹ năng lập và triển khai kế hoạch.
bộ tài chính kế toán
- Có kỹ năng phân tích, nhận định, giải quyết vấn đề.

Không quá 30 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: có khả năng đọc
hiểu, viết và nói Tiếng Anh thành
thạo; có chứng chỉ tiếng anh quốc tế
TOEIC 690,TOEFL PBT 547,
TOEFL CBT 210, TOEFL iBT 78,
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
IELTS 6.0, C1 khung tham chiếu
chung.
Châu Âu trở lên hoặc tốt nghiệp Đại
- Chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
quốc tế, Ngoại thương.
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng
Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Cấp 5

Hà Nội

Ưu tiên Nam,
Không quá 35 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
chung.
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
- Chuyên ngành đào tạo chi tiết của từng
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
trường theo Phụ lục kèm theo.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng.

Hà Nội

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán,
kiểm toán, quản trị kinh doanh tại các trường
đại học: Học viên Ngân hàng, Đại học Kinh tế
Nam, Không quá 30 quốc dân, Học viên tài chính, Đại Học Ngoại
tuổi
thương, Đại Học Ngân hàng TP.HCM, Đại
Học Kinh tế TP HCM, Đại học Thương mại,
Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Bách
Khoa, Đại học Hà Nội; hoặc tốt nghiệp ĐH
nước ngoài, ĐH liên kết với chuyên ngành đào
tạo phù hợp với vị trí cần tuyển dụng.

Hà Nội

Hà Nội

Kinh nghiệm công tác

- Trong hệ thống: đang làm các nghiệp vụ
Quản trị tín dụng, Kế hoạch tổng hợp, Giao
dịch khách hàng.
- Ngoài hệ thống: Ưu tiên ứng viên có trên 2
năm làm việc trong ngân hàng tại các vị trí
nghiệp vụ quản lý tài sản Nợ - Có, cân đối
vốn, điều hành lãi suất.

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
Có ít nhất 01 năm làm việc trong lĩnh vực tài
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
chính, kế toán, kiểm toán
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng, sử dụng thành thạo các kĩ
năng để khai thác dữ liệu.

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

6

- Nắm vững các các văn bản chế độ kế toán- tài chính của NHNN và Bộ Tài
chính;
- Nắm vững các chuẩn mực kế toán.
- Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực trong công việc
- Có năng lực công tác, có khả năng phát triển
Cấp 5- cấp 6
- Thích nghi nhanh, nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận, có trách nhiệm trong
công việc.
- Có thể làm việc ngoài giờ và đi công tác khi cần thiết

STT

31

32

33

34

Tên đơn vị

Số lượng
chỉ tiêu

Tên vị trí tuyển dụng

Ban Quản lý
Chuyên viên Quản lý rủi
rủi ro Tín
7
ro tín dụng
dụng

Trung tâm
xử lý nợ

Chuyên viên Pháp lý xử
1
lý nợ

Ban Thương
hiệu và quan Chuyên viên
hệ công
thông Quốc tế
chúng

truyền

1

Ban Thương
hiệu và quan Chuyên viên bản tin hình
1
hệ công
BIDV
chúng

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Không quá 35 tuổi

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Tài
chính doanh nghiệp thuộc Học viện Ngân
hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế
quốc dân, Đại học Ngoại thương hoặc ĐH
nước ngoài, ĐH liên kết.

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng,

Khởi điểm: cấp 5 bậc
1, sau 06 tháng sẽ
đánh giá xếp lại

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành Luật thuộc các trường Đại học
Luật Hà Nội, Luật Thành phố Hồ Chí Minh,
Khoa Luật - trường Đại học quốc gia, Khoa
Luật - ĐH ngoại thương hoặc các trường ĐH
nước ngoài, ĐH liên kết.

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
khung tham chiếu Châu Âu trở lên Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm thực tiễn
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên trong hoạt động tín dụng xử lý tranh chấp; Có thể đi công tác xa, dài ngày
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc công tác tại các Công ty Luật.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng,

6,7

Hà Nội

Ưu tiên Nam,
Không quá 35 tuổi

Hà Nội

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
chung.
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Chuyên ngành liên quan đến báo chí,
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
Không quá 35 tuổi, ưu Marketing, Ngoại Giao.
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
tiên nam giới
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học/trên đại
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học tại các nước phát triển về chuyên ngành
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
liên quan.
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

02 năm trở lên ở vị trí tương đương của
doanh nghiệp/tổ chức lớn, uy tín hoặc là
phóng viên chính thức của các báo có uy tín
và mức độ ảnh hưởng cao trong xã hội.
Có quan hệ/hiểu biết đặc điểm hệ thống
truyền thông trong nước và quốc tế.

6

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định 450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
chung.
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Chuyên nghành liên quan đến quay, dựng khung tham chiếu Châu Âu trở lên
Không quá 35 tuổi, ưu
phim, kỹ thuật truyền hình, kỹ thuật số
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
tiên nam giới
Ưu tiên ứng viên đã học tại nước ngoài (các ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
nước phát triển) về chuyên ngành liên quan
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng,

- 3 năm trở lên trong lĩnh vực biên tập, dựng
hình phim/clip/video cho các tổ chức/công ty
chuyên ngành/đài truyền hình…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc
tại các Đài truyền hình quốc gia liên quan đến
vị trí tuyển dụng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng
phim, trong đó thành thạo Adobe Premiere và
Adobe After Effects
- Biết xử lý âm thanh với phần mềm chuyên
dụng, trong đó có Sound Forge, Adobe
Audition
- Có khả năng quay video; sử dụng thành
thạo các dụng cụ quay, dựng, kỹ thuật phòng

6

Hà Nội

STT

35

36

37

38

Tên đơn vị

Ban Thương
hiệu và quan Chuyên viên quản trị
hệ công
website tiếng Anh
chúng

Ban Công
Nghệ

Trung tâm
nghiên cứu

Trung tâm
nghiên cứu

Số lượng
chỉ tiêu

Tên vị trí tuyển dụng

1

Chuyên viên Quản trị dự
4
án CNTT

Chuyên viên Nhóm vĩ mô 2

Chuyên viên Nhóm địa
phương

2

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành liên quan đến Marketing,
Công nghệ thông tin hoặc ngành liên quan
Không quá 35 tuổi, ưu
khác.
tiên nam giới
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp đại học/trên đại
học tại các nước phát triển về chuyên ngành
liên quan.

Trình độ ngoại ngữ, tin học

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Kinh nghiệm công tác

- Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực biên tập nội
dung, hình ảnh (marketing content), ưu tiên
trên môi trường kỹ thuật số
- Am hiểu về webportal, công nghệ web và
truyền thông, marketing kỹ thuật số.
- Có kiến thức và kỹ năng về các công cụ:
SEO, SEM, thương mại điện tử và các công
cụ marketing mạng: Facebook, Google,
Youtube...

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

6

Không quá 35 tuổi

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành, trường dào tạo:
+ CNTT/Toán tin ứng dụng/Tin học quản lý
thuộc các trường Đại học Bách khoa, Đại học
Quốc gia, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện
Kỹ thuật Quân sự, Học viện Bưu chính Viễn
thông, Học viện Ngân hàng, Học viện Kỹ thuật
Mật mã hoặc các trường đại học ở nước ngoài
(đào tạo du học trong nước không thuộc đối
tượng này).
+ Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế đối
ngoại, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ của các
trường Quốc lập trong nước hoặc các trường
đại học ở nước ngoài (đào tạo du học trong
nước không thuộc đối tượng này).

Không quá 35 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
chung.
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
- Chuyên ngành kinh tế học, toán kinh tế, kinh
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
tế phát triển, thống kê kinh tế – xã hội, kinh tế
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
và quản lý công, kinh tế quốc tế, ngân hàng –
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
tài chính.
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
- Ưu tiên ứng viên có bằng Đại học, Thạc sỹ
toàn bằng tiếng Anh.
tại các trường Đại học nước ngoài.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

- Am hiểu và nắm vững về môi trường kinh tế Việt Nam và thế giới, hiểu
biết về hoạt động ngân hàng;
- Có kỹ năng thuyết trình, tổng hợp, phân tích định lượng, dự báo đối với
các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước; đánh giá tác động kinh tế vĩ 6
mô đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng;
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc có tính hệ thống, khoa học.

Không quá 35 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

- Am hiểu và nắm vững về môi trường kinh tế Việt Nam, địa phương và thế
giới, hiểu biết về hoạt động ngân hàng;
- Có kỹ năng thuyết trình, tổng hợp, phân tích tình hình kinh tế - xã hội các
địa phương, vùng miền trên cả nước; đánh giá tác động tình hình kinh tế - 6
xã hội địa phương đối với hoạt động của hệ thống ngân hàng;
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc có tính hệ thống, khoa học.

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
chung.
- Chuyên ngành kinh tế phát triển, kinh tế và
quản lý đô thị, thống kê kinh tế – xã hội; kinh
tế và quản lý công, kinh tế quốc tế, ngân hàng
– tài chính.
- Ưu tiên ứng viên có bằng Đại học, Thạc sỹ
tại các trường Đại học nước ngoài.

-Trình độ ngoại ngữ: có khả năng làm
việc trực tiếp bằng Tiếng Anh; có
chứng chỉ tiếng anh quốc tế TOEIC
690,TOEFL PBT 547, TOEFL CBT
210, TOEFL iBT 78, IELTS 6.0, C1
khung tham chiếu Châu Âu trở lên
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác
trong ngành Ngân hàng; ứng viên đã tham gia
triển khai, điều phối, quản lý các dự án
CNTT hoặc ứng viên đã có chứng chỉ quốc tế
chuyên ngành về CNTT, quản lý dự án.

Cấp 6,7

STT

39

40

41

42

Tên đơn vị

Trung tâm
nghiên cứu

Trung tâm
nghiên cứu

Ban Pháp chế

Số lượng
chỉ tiêu

Tên vị trí tuyển dụng

Nghiên cứu viên Chuyên
1
ngành nông nghiệp

Chuyên viên Nhóm quốc
1
tế

Chuyên viên pháp lý đối
2
ngoại

Ban Pháp chế Chuyên viên pháp lý

1

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

Không quá 35 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 690,TOEFL
PBT 547, TOEFL CBT 210, TOEFL
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
iBT 78, IELTS 6.0, C1 khung tham
chung.
chiếu Châu Âu trở lên hoặc tốt
- Chuyên ngành kinh tế nông nghiệp hoặc liên
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
quan phù hợp.
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
- Ưu tiên ứng viên có bằng Đại học, Thạc sỹ
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
tại các trường Đại học nước ngoài.
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Không quá 35 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng
giao tiếp, thuyết trình, viết báo cáo
bằng Tiếng Anh tốt; có chứng chỉ
tiếng anh quốc tế TOEIC 800,TOEFL
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
PBT 595, TOEFL CBT 245, TOEFL
chung.
iBT 98, IELTS 6.5 trở lên hoặc tốt
- Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Tài chính,
nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng
Ngân hàng.
Anh hệ chính quy hoặc có bằng Đại
- Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sỹ trở lên.
học, Thạc sỹ được giảng dạy hoàn
toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

- Am hiểu và nắm vững về môi trường kinh tế Việt Nam, ngành nông
nghiệp và hiểu biết về hoạt động ngân hàng;
- Có kỹ năng thuyết trình, tổng hợp, phân tích các ngành hàng trong và
ngoài nước; đánh giá tác động kinh tế ngành đối với hoạt động của hệ thống
ngân hàng;
7
- Nắm bắt tình hình xu hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam và thế giới
- Chịu được áp lực cao trong công việc;
- Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc có tính hệ thống, khoa học.
- Ưu tiên ứng viên đã có nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp cụ thể.

'- Có hiểu biết sâu rộng, nắm bắt xu thế của kinh tế quốc tế và ham mê, yêu
thích việc nghiên cứu các vấn đề về kinh tế đối ngoại, kinh tế vĩ mô,...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc - Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phản biện, tổng hợp, dự báo.
liên quan đến kinh tế quốc tế, lĩnh vực tài - Có kỹ năng làm việc và nghiên cứu độc lập.
6
chính, ngân hàng (có thời gian làm việc tại - Có kỹ năng hợp tác nhóm.
các Viện nghiên cứu kinh tế là một lợi thế).
- Có kỹ năng quản lý, phát triển hệ thống dữ liệu.
- Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm tin học văn phòng.
- Có kỹ năng quản trị thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
- Có khả năng bao quát công việc, tổ chức, thực hiện công việc được giao.

Ưu tiên Nam,
Không quá 30 tuổi

-Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh nghe,
nói, đọc viết thành thạo, có khả năng
đọc các văn bản pháp luật bằng tiếng
Anh, tham gia, xây dựng các văn
bản/hợp đồng bằng tiếng Anh; có
chứng chỉ tiếng anh quốc tế TOEIC
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định 690,TOEFL PBT 547, TOEFL CBT Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại
chung.
210, TOEFL iBT 78, IELTS 6.0, C1 bộ phận pháp chế Ngân hàng; các VP/Công
- Chuyên ngành Luật.
khung tham chiếu Châu Âu trở lên ty Luật.
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: thành thạo tin học
văn phòng.

Ưu tiên Nam,
Không quá 30 tuổi

- Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ
Tiếng Anh quốc tế TOEIC
450,TOEFL PBT 437, TOEFL CBT
123, TOEFL iBT 41, IELTS 4.0, B1
- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định khung tham chiếu Châu Âu trở lên Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại
chung.
hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên bộ phận pháp chế Ngân hàng; các VP/Công
- Chuyên ngành Luật.
ngành tiếng Anh hệ chính quy hoặc ty Luật.
có bằng Đại học, Thạc sỹ được giảng
dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học
văn phòng,

Cấp 6 hoặc theo
đánh giá chất lượng
ứng viên trúng tuyển

Cấp 5

