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 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

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: 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,
- 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
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
nhau).
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.

Không quá 30 tuổi

-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,
- 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
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
nhau).
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.

Không quá 30 tuổi

-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,
- 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
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
nhau).
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

4

Tên đơn vị

Tên vị trí tuyển dụng

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

Số lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Yêu cầu độ tuổi, giới
tính

Không quá 30 tuổi

Trình độ chuyên môn

Trình độ ngoại ngữ, tin học

-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,
- 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
- Ưu tiên ứng viên có các bằng cấp CFA, CPA,
học chuyên ngành tiếng Anh hệ chính
ACCA, CIMA (chấp nhận ở các cấp độ khác
quy hoặc có bằng Đại học, Thạc sỹ
nhau).
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.

Kinh nghiệm công tác

Yêu cầu khác (nếu có)

Cấp lương dự kiến

- 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.

