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Yêu cầu chung
Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Học viện
Ngân hàng, ĐH Kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, ĐH Ngoại thương HCM, ĐH Kinh tế - Tài chính HCM hoặc các trường đại học danh
tiếng nước ngoài; Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Quản lỷ rủi ro hoặc tương đương.
Độ tuổi không quá 35 tuổi; Sức khỏe tốt
Yêu cầu và mô tả cụ thể
Phòng/Ban

Vị trí

Phòng Quản Chuyên viên
lý rủi ro tín Quản lý danh
dụng, đầu tư
mục

Số lượng
chỉ tiêu
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Mô tả công việc

Yêu cầu

 Xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, quy trình quản  Về trình độ: Ưu tiên ứng viên có các chứng
lý rủi ro tín dụng; tham mưu chỉ đạo định hướng tín
chỉ quốc tế như CFA, FRM.
dụng; đề xuất mức thẩm quyền tín dụng.
 Về kinh nghiệm: Có hiểu biết tốt về kinh tế
 Nghiên cứu, phân tích ngành/lĩnh vực, đưa ra cảnh báo
vĩ mô/ngành, kiến thức tín dụng. Ưu tiên ứng
sớm các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các định
viên có 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các
hướng tín dụng theo ngành/lĩnh vực; tổng hợp, phân
Ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính,
tích thông tin bên trong và ngoài ngân hàng ảnh hưởng
công ty kiểm toán, tư vấn trong các lĩnh vực:
đến hoạt động tín dụng để nhận diện và cảnh báo sớm
quản lý rủi ro tín dụng, quản lý danh mục tín
rủi ro; lập các loại báo theo yêu cầu.
dụng, xây dựng mô hình đo lường rủi ro,
 Xây dựng các công cụ, chỉ tiêu phục vụ công tác quản
thẩm định tín dụng.
lý rủi ro tín dụng.
 Về kỹ năng: Kỹ năng phân tích, diễn giải,
 Giám sát và lập báo cáo về danh mục tín dụng (diễn
nhận định thông tin, xử lý dữ liệu, có khả
biến, cơ cấu, chất lượng, tuân thủ các giới hạn…), tính
năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc
toán mức độ tổn thất và đề xuất biện pháp điều chỉnh
theo nhóm tốt, thành thạo tiếng Anh, tin học
phù hợp; kiểm định sức ép (stress test).
văn phòng, ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phần
 Đánh giá suy giảm chất lượng danh mục và tác động
mềm phân tích thống kê…
tài chính để xây dựng kế hoạch trích lập dự phòng.
 Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.
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Phòng Quản Chuyên viên
lý rủi ro tín Mô hình Rủi
dụng, đầu tư ro tín dụng

Phòng Quản Chuyên viên
lý rủi ro tín chính chính
dụng, đầu tư
sách tín
dụng, đầu tư
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 Triển khai các công việc liên quan đến Dự án Basel 2
- cấu phần rủi ro tín dụng:
 Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ/công cụ
đo lường, quản lý rủi ro tín dụng (bao gồm bộ chỉ
tiêu/mô hình lượng hóa PD/LGD/EAD, quy định/quy
trình, hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ…)
 Vận hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ
thống/công cụ đo lường, quản lý rủi ro tín dụng, giám
sát công tác chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng
trên toàn hệ thống;
 Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng kết quả xếp hạng tín
dụng nội bộ, kết quả đo lường rủi ro tín dụng
(PD/LGD/EAD) trong hoạt động kinh doanh (thẩm
định và phê duyệt cấp tín dụng) và quản trị rủi ro của
ngân hàng theo thông lệ quốc tế (phân loại nợ và trích
lập dự phòng rủi ro, xác định khẩu vị rủi ro, lập kế
hoạch theo rủi ro, xác định hạn mức rủi ro tín dụng,
định giá tín dụng theo rủi ro, đo lường hiệu quả theo
rủi ro, kiểm định sức ép, tính toán tài sản có rủi ro và
phân bổ vốn rủi ro…); tham gia triển khai ứng dụng
kết quả đo lường rủi ro tín dụng.
 Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chính sách liên quan
tới hoạt động tín dụng, đầu tư thực hiện thống nhất toàn
hệ thống, phù hợp với quy định của pháp luật, NHNN,
thông lệ quốc tế, tạo điều kiện phát triển họat động kinh
doanh tại các chi nhánh và phù hợp với khẩu vị rủi ro
của hệ thống NHCT.
 Tham gia kiến nghị đối với các quy định liên quan đến
hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng thương mại của
Chính phủ/Ngân hàng Nhà nước/các Bộ, ban, ngành
 Theo dõi, tiếp nhận đề xuất kiến nghị về việc thực thi
chính sách tại các đơn vị kinh doanh để có đề xuất điều
chỉnh về chính sách tín dụng, đầu tư.

 Về trình độ: Chuyên ngành: Toán tài
chính/Toán kinh tế/Tài chính - Ngân
hàng/Quản lý rủi ro. Ưu tiên ứng viên có các
chứng chỉ quốc tế như: CFA, FRM
 Về kinh nghiệm: Có kiến thức về kinh tế
lượng/thống kê, kiến thức về thị
trường/ngành/sản phẩm, kiến thức tín dụng,
quản trị và tài chính doanh nghiệp. Ưu tiên
ứng viên có 02 năm kinh nghiệm tại các ngân
hàng thương mại, định chế tài chính, công ty
kiểm toán trong các lĩnh vực phát triển/vận
hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, công
cụ đo lường rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín
dụng, thẩm định và phê duyệt tín dụng.
 Về kỹ năng: có kỹ năng xử lý dữ liệu, phân
tích thống kế, có khả năng nghiên cứu độc lập
cũng như làm việc theo nhóm tốt, thành thạo
tiếng Anh, tin học văn phòng, ngôn ngữ truy
vấn dữ liệu, phần mềm phân tích thống kê…

 Về trình độ: Theo yêu cầu chung
 Về kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm kinh
nghiệm làm việc tại tối thiểu 01 trong các
lĩnh vực: Chính sách tín dụng, chính sách đầu
tư; Thẩm định tín dụng; Quan hệ khách hàng;
Sản phẩm tín dụng; Đầu tư.
 Về kỹ năng: có khả năng nghiên cứu, phân
tích, tổng hợp; kỹ năng viết văn bản; khả
năng làm việc độc lập/làm việc theo nhóm
tốt; có kỹ năng trình bày; thành thạo tiếng
Anh, tin học văn phòng…

 Hướng dẫn áp dụng chính sách, tư vấn nghiệp vụ, giải
đáp các khó khăn vướng mắc về nghiệp vụ, cơ chế tín
dụng, đầu tư phát sinh trong quá trình thực hiện nghiệp
vụ. Tham gia đào tạo chính sách tín dụng, đầu tư cho
toàn hệ thống.
 Rà soát/tham gia xây dựng các sản phẩm tín dụng, đầu
tư của các khối khách hàng, khối kinh doanh vốn.
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Văn phòng
BMO

Chuyên viên
quản lý rủi
ro tích hợp
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 Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Triển khai xây dựng Khẩu vị rủi ro:
- Xây dựng KVRR và theo dõi, xử lý (nếu cần) theo  Ngoại ngữ: Có khả năng làm việc trực tiếp
VBCS liên quan.
bằng Tiếng Anh (IELTS 6.0 trở lên hoặc
 Xây dựng các VBCS QLRRR đối với các loại rủi ro
tương đương.)
mới chưa được quản lý tại trụ cột 2 (ví dụ: rủi ro danh  Kinh nghiệm:
tiếng, rủi ro mô hình)
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
quản trị rủi ro tại ngân hàng, tổ chức tài chính.
 Điều phối và tham gia các dự án Basel II giai đoạn
2:
- Am hiểu về công tác quản lý rủi ro tại ngân
- Phụ trách điều phối các dự án Basel II thuộc giai đoạn
hàng, kiến thức tổng quan về Basel II; am
2
hiểu cơ cấu tổ chức ngân hàng, các quy định
- Tham gia thực hiện một số dự án trọng điểm
của NHNN về QLRR; kinh tế vĩ mô.
 Xác định yêu cầu về vốn và dự báo nhu cầu vốn
 Kỹ năng
- Tham gia đánh giá khả năng an toàn vốn của ngân hàng - Thông thạo Excel, Word, Power Point và các
(bao gồm tính toán tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của
phần mềm Thống kê;
NHNN và theo thông lệ)
- Có khả năng trình bày, lập báo cáo và xây
- Tham gia xây dựng VBCS và các mẫu biểu tự đánh giá
dựng văn bản chính sách.
mức độ an toàn vốn đáp ứng yêu cầu Trụ cột II và Cơ - Kỹ năng tổng hợp, thu thập, phân tích dữ liệu;
quan quản lý.
Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch.
 Triển khai các nhiệm vụ khác nhằm triển khai công
tác quản lý rủi ro tích hợp và đánh giá an toàn vốn

