YÊU CẦU CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA TRUNG TÂM CNTT
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2.
TT

Yêu cầu chung đối với các vị trí tuyển dụng
Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng như Công nghệ thông tin, Toán tin, Hệ thống thông tin
quản lý, Toán kinh tế, Khoa học dữ liệu …tại các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học nước ngoài (Ví dụ các trường
như ĐH Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học CNTT, RMIT, FPT, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, ĐH Giao thông vận
tải, …)
Độ tuổi không quá 35 tuổi; Sức khỏe tốt
Yêu cầu và mô tả cụ thể
Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Vị trí: Chuyên viên
phát triển ứng dụng

Yêu cầu trình độ

Các nhiệm vụ chính

- Phát triển các ứng dụng phân tích - Theo yêu cầu chung
nghiệp vụ Ngân hàng.
- Xây dựng hệ thống Data
Warehouse, hệ thống báo cáo quản
trị của Ngân hàng

Phòng Quản Lý Dữ
Liệu

1

Mô tả công việc

03

Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN

Phòng Quản lý ứng
dụng dịch vụ
2

Vị trí: Chuyên viên lập
trình Web

03

- Lập trình các ứng dụng trên nền
tảng web cho ngân hàng (internet
banking).
- Lập trình các service phục vụ hệ
thống triển khai trên các kênh giao
dịch web, mobile…
- Tham gia các dự án về mobile, web
của ngân hàng.

-

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

- Có sở thích hoặc kinh - Thành thạo ngôn ngữ lập
nghiệm làm việc về hệ thống
trình Java, hoặc C#
kho dữ liệu doanh nghiệp
Có kiến thức về một
(DWH), các hệ thống báo
trong các cơ sở dữ liệu
cáo Quản trị
(Oracle,Sql Server).
- Có kinh nghiệm về phát triển
các ứng dụng phân tích
nghiệp vụ.
- Có hiểu biết/kinh nghiệm về
nghiệp vụ ngân hàng, đặc
biệt là các kiến thức về hệ
thống tin quản lý.
Thành thạo lập trình Java, Spring Framework và Struts trong java .
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng web.
Có hiểu biết về các công nghệ: Weblogic, Websphere , Jquery, Json, HTML, XML…
Có hiểu biết và thao tác trên cơ sở dữ liệu Oracle.
Có hiểu biết về thiết kế đồ họa.
Có khả năng phân tích và thiết kế phần mềm.
Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh. Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng
làm việc theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN

3

Phòng Quản Lý Hạ
Tầng

Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN

Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN

-

Yêu cầu kinh nghiệm

01

01

Yêu cầu kỹ năng

Tinh thần làm việc cẩn thận, trách nhiệm, thái độ cởi mở.
Có ý thức tuân thủ quy trình, làm việc chủ động không cần giám sát.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Ưu tiên có ứng dụng triển khai trên internet
Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm ngân hàng

02

Quản trị hệ thống máy
chủ Windows
3.2

Yêu cầu trình độ

Các nhiệm vụ chính
- Xây dựng các phần mềm ứng dụng
phục vụ yêu cầu quản lý, cải tiến,
đổi mới các nghiệp vụ ngân hàng
theo tài liệu thiết kế có độ phức tạp
trung bình
- Xây dựng quy trình vận hành, xử lý
thông tin đối với các ứng dụng
phần mềm.
- Chịu trách nhiệm viết tài liệu kỹ
thuật, tài liệu vận hành cho các
kênh dịch vụ và thanh toán.

Quản trị hệ thống máy
chủ Linux
3.1

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm quản trị các hệ - Theo yêu cầu chung
thống máy chủ Linux.
- Xử lý các sự cố, các vấn đề liên
quan đến các hệ thống máy chủ
chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo
các hệ thống hoạt động ổn định, an
toàn.
- Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp
quản lý hệ thống hiệu quả
- Giám sát, trực hệ thống và thực
hiện các công tác báo cáo định kỳ
hệ thống.
- Chịu trách nhiệm quản trị các hệ - Theo yêu cầu chung
thống máy chủ Windows.
- Quản trị hệ thống AD, Email
Exchange và các sản phẩm của
Microsoft.
- Xử lý các sự cố, các vấn đề liên
quan đến các hệ thống máy chủ
chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo

- Ưu tiên có hiểu biết về quản
trị
Websphere
hoặc
Weblogic, hệ thống ảo hóa;
ưu tiên các ứng viên có
chứng chỉ quản trị trong các
lĩnh vực yêu cầu tuyển dụng;
ưu tiên ứng viên có các giải
thưởng cấp trường trong lĩnh
vực CNTT

- Ưu tiên có hiểu biết về quản
trị các giải pháp của
Microsoft (Email Exchange,
AD..), hệ thống VDI; ưu tiên
các ứng viên có chứng chỉ
quản trị trong các lĩnh vực
yêu cầu tuyển dụng như
MCSE, MCSA; ưu tiên ứng

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

các hệ thống hoạt động ổn định, an
toàn
- Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp
quản lý hệ thống
- Giám sát, trực hệ thống và thực
hiện các công tác báo cáo định kỳ
hệ thống

Phòng Công nghệ
thông tin miền Nam

4

Vị trí: Chuyên viên
chính phát triển phần
mềm ứng dụng

01

Địa điểm: 79 Châu Văn
Liêm, Phường 14, Quận
5, TP.HCM

Phòng Quản lý dự án
CNTT (PMO)
5

Vị trí: Chuyên viên Cao
cấp Quản lý dự án
Địa điểm: 187 Nguyễn
Lương Bằng, Hà Nội

01

Yêu cầu kinh nghiệm
viên có các giải thưởng cấp
trường trong lĩnh vưc CNTT

- Phân tích thiết kế hệ thống các ứng - Theo yêu cầu chung và có - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
dụng, các sản phẩm dịch vụ Ngân
trình
độ
Database
tham gia lập trình các dự án
hàng;
Oracle&MS SQL, lập trình
phần mềm.
- Lập trình, Kiểm thử, Triển khai các
ngôn ngữ C#, Java, Web
dự án phần mềm của Ngân hàng;
- Có kiến thức về Web server:
- Viết báo cáo, tài liệu đặc tả phần
IIS, WebLogic, WebSphere
mềm, hướng dẫn sử dụng;
- Hỗ trợ xử lý lỗi vận hành các phần
mềm của Ngân hàng;
- Thực hiện công việc khác theo sự
phân công của lãnh đạo.
- Quản lý tiến độ giai đoạn tiền dự
án, chịu trách nhiệm về công tác
triển khai dự án, đảm bảo đúng
tiến độ, phạm vi hợp đồng và chất
lượng của Chương trình/Nhóm
các dự án;
- Tổng hợp và xử lý báo cáo liên
quan; kiểm tra, giám sát lộ trình
của các dự án và xử lý các yêu
cầu/vấn đề phát sinh về tiến độ,
phạm vi, các ràng buộc và nguồn
lực;
- Đầu mối làm việc với các đối tác
tư vấn trong và ngoài nước về:

Yêu cầu kỹ năng

- Theo yêu cầu chung
- Hiểu biết về hoạt động
ngân hàng,
- Kiến thức công nghệ thông
tin, đặc biệt trong lĩnh vực
ngân hàng
- Kiến thức chuyên sâu về
quản lý dự án

- Có kinh nghiệm làm việc
cho các tổ chức/công ty
lớn, các dự án liên quan
đến giải pháp/sản
phẩm/dịch vụ ngân hàng
(Back End, Front End,
Middle Office), CNTT ít
nhất 07 năm.
-- Đã Quản lý dự án có thời
gian triển khai trên 12
tháng trong lĩnh vực tài
chính ngân hàng, trên 100
người tham gia

- Có khả năng giao tiếp
tiếng Anh tốt;
- Có kỹ năng làm việc
nhóm;
- Nhiệt tình, có trách
nhiệm với công việc.
Sẵn sàng đi công tác xa
dài ngày theo yêu cầu
của dự án;
- Có khả năng đọc tài liệu
chuyên môn bằng tiếng
Anh.
Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng giao tiếp, trình
bày tốt, thuyết phục,
đàm phán và làm việc
với nhiều thành phần,
nhiều phòng ban.
- Kỹ năng xử lý rủi ro,
quản lý thay đổi, giái
quyết vấn đề phức tạp
- Có khả năng lãnh đạo,
làm việc nhóm, uy tín
với các thành viên
trong đơn vị, thuận tiện

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

quản trị dự án, tư vấn nghiệp vụ
và tư vấn triển khai dự án, kiểm
toán dự án. Làm việc với các đối
tác trong và ngoài nước, tổ chức
hội thảo, khảo sát, trao đổi kinh
nghiệm trực tiếp hoặc gián tiếp
- Phối hợp với BQLDA, phân công
công việc cho các thành viên dự
án, giám sát, kiểm soát và đánh
giá chất lượng thực hiện
- Tham gia Nghiệm thu tổng thể
các dự án/nhóm dự án được giao
quản lý/triển khai
- Triển khai công tác đào tạo Quản
lý Dự án
6

6.1

6.2

7

Phòng An ninh và
QLRR CNTT
Chuyên gia hệ điều
hành, giám sát hệ
thống, phân tích mã
độc, điều tra số
Địa điểm: 187 Nguyễn
Lương Bằng, Hà Nội
Chuyên gia đánh giá
bảo mật ứng dụng trên
mobile, web
Địa điểm: 187 Nguyễn
Lương Bằng, Hà Nội
Phòng Quản lý ứng
dụng sản phẩm
(Corebanking)

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

- Ưu tiên có chứng chỉ quản
lý dự án chuyên nghiệp
(PMP, Prince 2 hoặc tương
đương)

cho việc tổ chức và
theo dõi các hoạt động.
- Khả năng sắp xếp công
việc khoa học, năng
động, sáng tạo, làm
việc dưới áp lực cao
- Quyết đoán, có khả
năng ra quyết định

03

01

02

02

- Phân tích, thiết kế hệ thống giám
sát. Thiết lập các cảnh báo, nhằm
giám sát hệ thống trng thiết bị.
Thực hiện phân tích mã độc, điều
tra xử lý sự cố bảo mật

- Theo yêu cầu chung

- Có kinh nghiệm liên quan

- Thực hiện đánh giá, tìm các lỗi, lỗ
hổng bảo mật trong các ứng dụng,
dịch vụ trên nền tảng mobile, web

- Theo yêu cầu chung

- Có kinh nghiệm liên quan

- Quản trị hệ thống/module( thuộc - Theo yêu cầu chung.
- Đã có kinh nghiệm phát
hệ thống core banking/hệ thống - Thông thạo ít nhất 1 ngôn triển các giải pháp phần mềm
Thẻ) và các ứng dụng liên quan ngữ lập trình(Java, dot tối thiểu 2 năm.
Net,...), thông thạo ít nhất 1

- Kỹ năng làm việc độc
lập, chủ động tiếp thu,
tích lũy kiến thức phục
vụ công việc, có khả

TT

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Số chỉ
tiêu

Các nhiệm vụ chính

Chuyên viên phát triển
ứng dụng
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội

-

-

-

-

Phòng Kiến trúc và
Tích hợp

8

Vị trí: Chuyên
viên/Nhân viên phát
triển ứng dụng CNTT
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội

03

đến từng mảng nghiệp vụ: tiền
vay, Thẻ, tài trợ thương mại.
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu
nghiệp vụ từ các phòng ban nghiệp
vụ, các yêu cầu phối hợp từ các
phòng ban của TTCNTT, có giải
pháp phù hợp đảm bảo chất lượng
và thời gian.
Phát triển mới, chỉnh sửa các hệ
thống hiện có của ngân hàng thuộc
các mảng nghiệp vụ trên theo giải
pháp có trước hoặc tự phân tích
tìm giải pháp phù hợp cho mỗi yêu
cầu có độ phức tạp trung bình.
Xử lý kịp thời các vấn đề kỹ thuật
phát sinh liên quan đến hệ
thống/module thuộc mảng nghiệp
vụ được giao.
Xây dựng tài liệu kỹ thuật tổng
quát, và theo chức năng để hệ
thống hóa các yêu cầu nghiệp vụ
theo chuẩn của đơn vị.
Tham gia Phân tích, Phát triển,
Kiểm thử, Triển khai, Vận hành
các ứng dụng CNTT, dự án nhỏ,
vừa và các dự án chiến lược
Xây dựng các hệ thống ứng dụng
CNTT phục vụ yêu cầu tích hợp
ứng dụng, kết nối đối tác trên các
nền tàng OpenAPI, SOA, ESB
(trục tích hợp), B2B (cổng thanh
toán chuyển tiền) ….

Yêu cầu trình độ
loại cơ sở dữ liệu(Oracle,
DB2,..), thông thạo về hệ điều
- Uu tiên có khả năng đọc hiểu
tài liệu tiếng Anh, giao tiếp cơ
bản

- Theo yêu cầu chung
- Thích làm chuyên về lĩnh
vực tích hợp hệ thống, tích
hợp đối tác, công nghệ mới
như OpenAPI, SOA, ESB,
VB2B,
BE,
Payment/Remittance ....
- Đọc hiểu được các tài liệu
tiếng Anh chuyên ngành,
giao tiếp cơ bản

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng
năng phối hợp hiệu quả
với các thành viên khác
trong nhóm khi làm việc
nhóm.
- Chịu được áp lực công
việc.
- Kỹ năng giao tiếp hiệu
quả.

- Vị trí Chuyên viên: tối thiểu Riêng cho vị trí Chuyên
02 năm kinh nghiệm trong viên :
lĩnh vực phát triển ứng dụng, - Có khả năng phân tích,
hệ thống CNTT
thiết kế, phát triển ứng
- Vị trí Nhân viên: không yêu
dụng độc lập hoặc theo
cầu năm kinh nghiệm
nhóm;
- Sử dụng thành thạo ít
nhất một trong các ngôn
ngữ lập trình thông
dụng: C++, .NET,
JAVA ;

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Phòng Bảo trì và HT
ứng dụng

9

Vị trí: Chuyên viên Bảo
trì và hỗ trợ ứng dụng

02

Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội

10
Chuyên viên-Quản trị
và phân tích dữ liệu
lớn - Big Data
02
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

- Xây dựng các phần mềm ứng dụng
phục vụ yêu cầu quản lý, cải tiến,
đổi mới các nghiệp vụ ngân hàng
- Xây dựng quy trình vận hành, xử
lý thông tin đối với các ứng dụng
phần mềm.
- Viết hướng dẫn cập nhật chương
trình và hướng dẫn người sử dụng
- Hướng dẫn hoặc trực tiếp hỗ trợ
chi nhánh trong việc sử dụng và
sửa lỗi phần mềm , xử lý các sự cố
kỹ thuật CNTT
- Tiếp nhận từ bộ phận phát triển
ứng dụng các tài liệu kỹ thuật,
công nghệ, quy trình, hướng dẫn
sử dụng, mã nguồn và gói chương
trình để thực hiện công tác hỗ trợ
và bảo trì
- Quy hoạch, xây dựng và phát triển
hệ thống, hệ thống backend xử lý
dữ liệu lớn, các dịch vụ khai phá
dữ liệu lớn (big data) cho Ngân
hàng, bao gồm các công việc:
- Đọc hiểu các tài liệu thiết kế tổng
quan và thiết kế chi tiết của hệ
thống; Thiết kế, quản trị big data

Yêu cầu trình độ

Yêu cầu kinh nghiệm

- Theo yêu cầu chung
- Thông thạo các ngôn ngữ
lập trình .Net, Java; các
CSDL Oracle, SQL Server
- Có kiến thức về các nghiệp
vụ ngân hàng (ưu tiên);

- Tối thiểu có 2 năm kinh
nghiệm lập trình.
- Có kinh nghiệm chuyên
môn về lập trình, phát triển
ứng dụng, CSDL (Oracle,
ưu tiên GT.M), hệ thống
(OS,
Network)

- Theo yêu cầu chung
- Ngoại ngữ: Có một trong
các chứng chỉ tiếng
Anh: TOEIC,
TOEFL,
IELTS hoặc các chứng chỉ
tương đương khác. Hoặc có
bằng Đại học trở lên chuyên
ngành tiếng Anh; bằng Đại

- Có kinh nghiệm về hệ quản
trị dữ liệu quan hệ và không
quan hệ như: Database
Oracle, MySQL, Redis,
MongoDB,
Hadoop,
Casandra
- Có tối thiểu 02 năm kinh
nghiệm làm việc trong các
lĩnh vực: Xây dựng mô hình

Yêu cầu kỹ năng
- Sử dụng thành thạo ít
nhất một trong các hệ
quản trị CSDL: Oracle,
SQL server;
- Có hiểu biết về các hệ
điều hành (Linux,
Windows, AIX..);
- Kỹ năng làm việc
nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp;

- Có khả năng đọc hiểu
các tài liệu thiết kế tổng
quan và chi tiết của hệ
thống big data, có khả
năng tự thiết kế, xây
dựng một hệ thống big
data.

TT

Vị trí tuyển dụng

Mô tả công việc

Số chỉ
tiêu

Các nhiệm vụ chính

-

-

-

-

-

Yêu cầu trình độ

storage, viết và tối ưu các module
học/Thạc sỹ được giảng dạy
lưu trữ dữ liệu lớn
hoàn toàn bằng tiếng Anh
Làm việc, thao tác với dữ liệu lớn, Ưu tiên:
phức tạp: Kho dữ liệu SQL, Cơ sở - Thông thạo ngôn ngữ lập
dữ liệu No SQL, Hadoop..
trình cho big data: Java,
Tham gia quản trị dữ liệu Bigdata,
Scala, NodeJS, Python, R
Quản trị dữ liệu phân tích chuyên
…
sâu (advanced analytics)
- Thông thạo Framework lập
Tư vấn, đào tạo các kỹ thuật, công
trình big data: Spark, Kafka
cụ phân tích dữ liệu, quản trị dữ
liệu BigData cho các cán bộ Phân
tích kinh doanh tại các
Khối/Phòng ban.
Lập trình phần backend của hệ
thống big data
Ứng dụng các lý thuyết: thống kê,
kinh tế lượng, mô hình toán… kết
hợp với các công cụ và ngôn ngữ
hỗ trợ phân tích dữ liệu để xây
dựng, quản trị các mô hình dự báo,
dự đoán hoạt động kinh doanh,
quản trị rủi ro… của Ngân hàng,
của thị trường; hỗ trợ công tác ra
quyết định của Ban lãnh đạo các
cấp.
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật
khai phá dữ liệu (Data Mining)
nhằm tìm kiếm các tri thức, hiểu
biết mới từ cơ sở dữ liệu lớn áp
dụng cho các hoạt động kinh
doanh

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

phân tích, khai phá dữ liệu
(Data Mining), phân tích dữ
liệu, triển khai và quản trị dữ
liệu. Các ứng viên tốt nghiệp
loại giỏi trở lên hoặc có giải
thưởng tại các cuộc thi Công
nghệ thông tin, Toán, Thống
kê, Khoa học dữ liệu trong
nước hoặc quốc tế không
yêu cầu kinh nghiệm.
- Có nền tảng, hiểu biết về:
kinh tế lượng, thống kê, mô
hình toán, khai phá dữ liệu
(Data Mining), khoa học
máy tính cơ bản, máy học...

- Tư duy logic tốt, chăm
chỉ và Có trách nhiệm
trong công việc
- Hòa đồng với tập thể,
Có kỹ năng làm việc
nhóm tốt
- Tính kỷ luật cao, chấp
hành nội quy của đơn vị

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

- Đã có kinh nghiệm ít nhất
01 năm làm việc, nghiên
cứu hoặc có sản phẩm,
tham gia triển khai dự án
với các kỹ thuật của Trí tuệ
nhân tạo (AI), Máy học
(ML) hoặc tương đương
- Có khả năng sử dụng thành
thạo một trong các các ngôn
ngữ lập trình, bộ công cụ
thư viện AI,..để đáp ứng
yêu cầu công việc (ex.
Python, Java, R, C++, etc.)

- Sáng tạo, đam mê công
nghệ, Chủ động, quyết
liệt, bền bỉ nghiên cứu
và ứng dụng
- Có tính trách nhiệm
cao

11

Theo yêu cầu chung.

Chuyên viên- Nghiên
cứu áp dụng trí tuệ
nhân tạo AI vào lĩnh
vực Tài chính & Ngân
hàng
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội
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- Tham gia nghiên cứu, định hướng
và thử nghiệm và triển khai thực
tế các hướng ứng dụng AI,
Machine Learning (ML) trong
lĩnh vực Tài chính & Ngân Hàng.
- Cập nhật phân tích những xu
hướng công nghệ mới trong lĩnh
vực AI
- Dẫn dắt, hỗ trợ, truyền tải chuyên
môn với các thành viên trong
nhóm.
- Nghiên cứu các công nghệ mới có
thể nằm ngoài lĩnh vực AI

Ưu Tiên:
- Sinh viên đã từng đạt giải
trong các cuộc thi toán/tin
học tại Việt Nam, quốc tế
- Có tầm nhìn, cập nhật thích
ứng với sự thay đổi công
nghệ mới
- Có kinh nghiệm đưa kết
quả nghiên cứu vào ứng
dụng thực tế
- Ưu tiên có kiến thức trong
lĩnh vực tài chính ngân
hàng
- Khả năng nghiên cứu đọc
hiểu / giao tiếp tốt, viết tài
liệu tiếng Anh

