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Yêu cầu chung
Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước: 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, Đầu tư, Chứng khoán, Kinh tế đối
ngoại, Quản trị kinh Doanh, Toán kinh tế, Thống kê kinh tế, Phân tích kinh Doanh, Luật Kinh tế hoặc tương đương.
Độ tuổi không quá 35 tuổi; Sức khỏe tốt.
Yêu cầu và mô tả cụ thể
Phòng/Ban

Phòng Thị
trường vốn

Vị trí

Chuyên viên
cao cấp/
chuyên viên
chính Huy
động vốn

Số lượng
chỉ tiêu

Mô tả công việc

Yêu cầu

 Huy động vốn thông qua phát hành các công cụ nợ và  Trình độ: Theo yêu cầu chung
chứng khoán vốn
 Kinh nghiệm:
- Nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án (giá, kỳ hạn, - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
khối lượng, cam kết khác…) theo phương án cân đối vốn
chính, ngân hàng, kiểm toán, chứng khoán, quỹ
hàng năm và trung hạn của NHCT;
đối với chuyên viên chính và 5 năm kinh nghiệm
đối với chuyên viên cao cấp
- Thực hiện nghiệp vụ huy động vốn qua kênh thị trường vốn
nợ, bao gồm hoạt động phát hành trái phiếu NHCT (trong  Kỹ năng/Khả năng:
và ngoài nước) và các công cụ nợ khác bằng đồng Việt - Ngoại ngữ: khả năng Anh văn tốt (giao tiếp và
02 chỉ
Nam hoặc ngoại tệ;
soạn thảo)
tiêu
- Phối hợp các Khối kinh doanh để đẩy bán công cụ nợ và - Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
chứng khoán vốn qua thị trường 1; phối hợp phòng
nhanh; - Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng
ĐCTC/phòng Kinh doanh vốn để đẩy bán công cụ nợ và
như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể
chứng khoán vốn qua thị trường 2/các công ty chứng
hiện được tính chủ động trong công việc.
khoán, tài chính…
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;
- Nghiên cứu các thông tư, yêu cầu của cơ quan quản lý liên - Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong
quan đến vốn chủ sở hữu, vốn tự có của ngân hàng để xây
công việc;
dựng các phương án vốn phù hợp;

- Thực hiện nghiệp vụ tăng vốn cổ phần bao gồm: chào bán
cổ phiếu cho đối tác trong và ngoài nước; mua lại cổ phiếu
quỹ; chia tách cổ phiếu; tăng vốn điều lệ hàng năm; phát
hành trái phiếu chuyển đổi…
 Đầu tư trên thị trường vốn
- Nghiên cứu xây dựng quy trình đầu tư, kinh doanh trái
phiếu do Định chế tài chính phát hành;
- Nghiên cứu, xây dựng định hướng và chiến lược đầu tư trên
cơ sở cập nhật tình hình thị trường đầu tư tài chính và phân
tích kết quả hoạt động đầu tư trên thị trường vốn;
- Thẩm định và đề xuất đầu tư trên thị trường vốn;
- Quản lý và giám sát việc thực hiện chiến lược đầu tư trên
thị trường vốn của Phòng TTV và các Đơn vị liên quan
đảm bảo tuân thủ định hướng chung của NHCT.
- Thực hiện đầu tư, kinh doanh và quản lý, giám sát danh
mục trái phiếu do ĐCTC phát hành.
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Phòng Thị
trường vốn

Chuyên viên
cao cấp/
chuyên viên
chính Quản lý
đầu tư

- Thành thạo tin học văn phòng (excel, word,
powerpoint).

 Trình độ: Theo yêu cầu chung. Có hiểu biết
 Quản lý danh mục đầu tư góp vốn dài hạn:
tốt về pháp luật, kế toán, kiểm toán.
- Xây dựng các chính sách, quy trình, hệ thống quản lý danh
mục đầu tư vào các chứng khoán vốn trên thị trường, vốn  Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm đối với CVC và 5
cổ phần…
năm kinh nghiệm đối với CVCC trong lĩnh vực
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và kiểm soát
đầu tư, tài chính, chứng khoán.
biến động của danh mục đầu tư;
- Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, góp vốn mua cổ  Kỹ năng/Khả năng:
phần bổ sung; Thẩm định, đề xuất phương án phát triển - Ngoại ngữ: khả năng Anh văn tốt (giao tiếp và
03 chỉ
hoạt động góp vốn, mua cổ phần tại NHCT;
soạn thảo)
tiêu
- Định kỳ đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư trong danh - Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
nhanh;
mục đầu tư của NHCT trên cơ sở phân tích cạnh tranh
ngành; Chủ động đề xuất phương án, biện pháp ứng xử phù - Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm
hợp đối với các khoản đầu tư trên cơ sở quy định pháp luật
việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của NHCT vào các đơn
tính chủ động trong công việc.
vị nhận vốn theo đúng định hướng phát triển các đơn vị đó; - Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;
 Điều phối, hỗ trợ và giám sát người đại diện vốn của
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong
NHCT tại các đơn vị nhận vốn:
công việc;

- Hỗ trợ người đại diện vốn của NHCT trong các công việc
thuộc thẩm quyền quyết định của NHCT đối với các đơn
vị nhận vốn trên cơ sở quy định liên quan đến quản lý người
đại diện vốn;
- Độc lập trình cấp thẩm quyền phê duyệt đề xuất, giải pháp
và hành động để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các công
ty con điều phối thông qua người đại diện vốn của NHCT
tại đơn vị nhận vốn; Giám sát các chỉ đạo của NHCT đối
với những người đại diện vốn tại đơn vị nhận vốn trong
việc triển khai, thực hiện các kiến nghị đề xuất;
- Phối hợp người đại diện vốn, đơn vị liên quan trong NHCT
triển khai, thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp số liệu đối
với hoạt động góp vốn, mua cổ phần trong nội bộ cũng như
đối với các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp
luật, cơ quan bên ngoài theo phê duyệt của BLĐ.
 Xây dựng hệ thống để quản lý các công ty con và các giao
dịch chéo phục vụ công tác kế toán hợp nhất và quản trị
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Phòng Thị
trường vốn

Chuyên viên
cao cấp/
chuyên viên
chính Ngân
hàng đầu tư

- Thành thạo tin học văn phòng (excel, word,
powerpoint).

 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm:
 Trình độ: Theo yêu cầu chung
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên  Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
quan nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại NHCT;
chính, chứng khoán, Quản lý quỹ; ưu tiên ứng
- Nghiên cứu, xây dựng và thiết kế sản phẩm/ dịch vụ tài
viên đã thực hiện các nghiệp vụ liên quan M&A
chính cấu trúc phù hợp, các sản phẩm phái sinh liên quan
đến chứng khoán vốn và chứng khoán nợ trên thị trường  Kỹ năng/Khả năng:
vốn... đáp ứng nhu cầu giao dịch của Khách hàng mục tiêu - Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
và theo quy định của pháp luật;
nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng
02 chỉ
như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể
 Thiết lập & triển khai kênh phân phối/bán sản phẩm
tiêu
hiện được tính chủ động trong công việc.
dịch vụ Ngân hàng đầu tư:
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kênh bán hàng - Khả năng thiết lập chính sách, cấu trúc sản phẩm
cho các thị trường mục tiêu bao gồm các kênh bán hàng nội - Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong
bộ và bên ngoài;
công việc;
- Xây dựng, triển khai các quy trình bán hàng qua kênh phân - Thành thạo tin học văn phòng (excel, word,
phối; chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến quy chế, quy
powerpoint).
định, quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng sản phẩm - Ngoại ngữ: Anh văn thành thạo (IELTS 6.0 hoặc
dịch vụ
tương đương)

- Lập kế hoạch, triển khai bán hàng qua các kênh phân phối
 Triển khai dịch vụ tư vấn, thu xếp phát hành và đại lý phát
hành chứng khoán nợ cho các tổ chức phát hành
 Thực hiện các nghiệp vụ tư vấn khác cho các doanh nghiệp
trong nước và quốc tế như: tư vấn M&A; tư vấn tài chính
doanh nghiệp, tư vấn tài chính dự án; tư vấn tái cấu trúc
vốn; tư vấn chiến lược ... theo quy định của pháp luật;

4

Phòng Thị
trường vốn

Chuyên viên
chính ngân
hàng lưu ký
chứng khoán

01 chỉ
tiêu

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách nghiệp vụ Ngân  Trình độ: Theo yêu cầu chung và yêu cầu có
hàng lưu ký và giám sát:
các chứng chỉ sau:
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên - Chứng chỉ nghiệp vụ lưu ký do VSD cấp;
- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc CFA từ
quan nghiệp vụ ngân hàng lưu ký và giám sát tại NHCT;
bậc I trở lên hoặc CIIA từ bậc I trở lên;
- Thiết lập & triển khai kênh bán sản phẩm dịch vụ Ngân
hàng lưu ký và giám sát:
- Chứng chỉ kế toán hoặc kiểm toán hoặc chứng
chỉ kế toán trưởng hoặc các chứng chỉ quốc tế
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kênh bán hàng
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ACCA, CPA,
cho các thị trường mục tiêu bao gồm các kênh bán hàng nội
CA (Chartered Accountants), ACA (Associate
bộ và bên ngoài;
Chartered Accountants).
- Xây dựng, triển khai các quy trình bán hàng qua kênh phân
phối; chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến quy chế, quy  Kinh nghiệm:
định, quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng sản phẩm - Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lưu
ký chứng khoán, Quản lý quỹ; ưu tiên ứng viên
dịch vụ
có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Ngân hàng
- Thu thập hồ sơ khách hàng, kiểm tra và hướng dẫn khách
lưu ký và giám sát tại các Ngân hàng…
hàng hoàn thiện bộ hồ sơ đề nghị sử dụng dịch vụ
 Kỹ năng/Khả năng:
NHLKGS theo quy định của NHCT.
- Lập hồ sơ giấy và thực hiện tác nghiệp trên phần mềm liên - Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng
quan, ví dụ khai thông tin xin cấp trading code, mở tài
như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể
khoản lưu ký trên hệ thống LKGS (DSB) của NHCT và hệ
hiện được tính chủ động trong công việc.
thống cổng giao tiếp điện tử của VSD, lưu ký chứng khoán
và thực hiện quyền liên quan tới chứng khoán thuộc sở hữu - Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong
công việc;
của KH …
- Thực hiện các công việc liên quan đến Nghiệp vụ Đại lý - Thành thạo tin học văn phòng (excel, word).
- Ngoại ngữ: Anh văn thành thạo (IELTS 6.0 hoặc
đăng ký, lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu.
tương đương)
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Phòng Quản lý Chuyên viên
cân đối vốn và chính/Chuyên
kế hoạch tài viên Kế hoạch
chính
tài chính

 Phân tích, nhận định thị trường định hướng kế hoạch
kinh doanh
- Nghiên cứu, cập nhật các mô hình dự báo hiện đại đáp ứng
yêu cầu về nhận định thị trường, nền kinh tế, tiềm năng
tăng trưởng của một số ngành/ lĩnh vực trong năm, để có
cơ sở xây dựng và đề xuất định hướng kế hoạch kinh doanh
cho các chi nhánh/ công ty con và các đơn vị;
- Tổng hợp thông tin để nghiên cứu và phân tích chuyên sâu,
đưa ra được các đánh giá, dự báo kinh tế, thị trường phục
vụ công tác xây dựng kế hoạch.
 Xây dựng và giám sát thực hiện KHKD các đơn vị
trong hệ thống
- Xây dựng, rà soát và đề xuất kế hoạch kinh doanh cho các
chi nhánh theo năm/ quý/ tháng, đảm bảo phù hợp với định
hướng toàn hàng;
- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện KHKD tại chi
02 chỉ
nhánh, đơn vị TSC, công ty con, ngân hàng con, Chi nhánh
tiêu
nước ngoài.
 Xây dựng/phát triển mô hình dự báo tình hình thực
hiện/phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch
 Xây dựng chiến lược tài chính, kế hoạch trung hạn
NHCTVN
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tài chính trung
hạn đối với các đơn vị trong nội bộ hệ thống NHCTVN;
- Theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch trung hạn
các đơn vị.
 Xây dựng, nâng cấp, vận hành các hệ thống dự án
phục vụ công tác lập và điều hành KHTC
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, vận hành các hệ thống lập
và điều hành kế hoạch tài chính trong nội bộ hệ thống
NHCTVN.
 Nghiên cứu, xây dựng và phát triển nguyên lý/hệ
thống phân bổ chi phí hoạt động.

 Trình độ: Theo yêu cầu chung.
 Kinh nghiệm/Kiến thức:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính, ngân hàng, nghiên cứu phân tích thị
trường, trong đó có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm
về phân tích thị trường và 2 năm kinh nghiệm về
mảng kế hoạch hoặc phân tích tài chính ngân
hàng chuyên sâu. Có khả năng phân tích kinh tế
vĩ mô và thị trường tài chính ngân hàng;
- Có kiến thức tốt về quản trị tài chính, rủi ro và
các mô hình kinh tế lượng;
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực
Kế hoạch tài chính; hoặc có các chứng chỉ CFA,
ACCA;
 Kỹ năng cần thiết:
- Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
nhanh;
- Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm
việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được
tính chủ động trong công việc.
 Trình độ ngoại ngữ/Tin học:
- Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh.
- Thành thạo tin học văn phòng.

- Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển nguyên lý/hệ
thống phân bổ chi phí hoạt động cho các đơn vị trong hệ
thống NHCT.
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Phòng Quản lý
Chuyên viên
cân đối vốn và
chính/Chuyên
kế hoạch tài
viên Lãi suất
chính

01 chỉ
tiêu

- Tham gia nghiên cứu thông lệ quốc tế và điều kiện thị
trường để xây dựng, đề xuất nguyên lý, cơ chế, chính sách
liên quan đến định giá khoản vay; mua bán vốn nội bộ; dự
toán, theo dõi hiệu quả thu nhập hoạt động và tỷ suất sinh
lời của khách hàng;
- Tham gia nghiên cứu, hiện đại hóa các hệ thống: điều
chuyển vốn nội bộ; định giá khoản vay; dự toán, theo dõi
hiệu quả thu nhập hoạt động và tỷ suất sinh lời của khách
hàng (tham gia xây dựng test cases, thực hiện test và đưa
lên triển khai);
- Tham gia xây dựng các mô hình để dự đoán các biến động
về quy mô, tình hình lãi suất thị trường, lãi suất của ngân
hàng;
- Thực hiện các báo cáo về phân tích, dự báo tình hình, diễn
biến lãi suất, tình hình áp dụng chính sách để đưa ra các đề
xuất điều hành;
- Điều hành lãi suất huy động/cho vay, giá điều chuyển vốn
nội bộ (FTP), chính sách ưu đãi cho khách hàng, phí trả nợ
trước hạn; tương tác với các khối khách hàng/Chi nhánh để
đề xuất các chính sách giá, phí trả nợ trước hạn phù hợp.
Tham gia kiểm soát việc tuân thủ quy định về lãi suất trong
hệ thống NHCT;
- Tham gia đánh giá hiệu quả danh mục, hiệu quả SPDV,
xây dựng và phân bổ ngân sách các chương trình động lực;
tham gia góp ý các SPDV, chương trình khuyến mại, ưu
đãi của ngân hàng.

 Trình độ: Theo yêu cầu chung.
 Kinh nghiệm/Kiến thức:
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
chính, ngân hàng, kiểm toán, nghiên cứu phân
tích thị trường;
- Có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường
tài chính ngân hàng;
- Có kiến thức tốt về quản trị tài chính, rủi ro;
- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm tham gia
các dự án (FTP/TOI/RBP/ALM/Basel), hoặc các
ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích
kinh doanh/dữ liệu, kiểm toán (Big4), phân tích
định lượng và mô hình hóa dự báo thống kê trong
lĩnh vực kinh tế, tài chính – ngân hàng, có các
chứng chỉ CFA, ACCA, CPA.
 Kỹ năng cần thiết:
- Có tư duy logic và tư duy phản biện tốt;
- Khả năng nắm bắt vấn đề nhanh, phân tích, phán
đoán;
- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
- Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm
việc theo nhóm dưới áp lực cao
 Phẩm chất cá nhân:
- Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao;
- Chủ động trong công việc;
- Tuân thủ kỷ luật;
- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công
việc được giao.
 Trình độ ngoại ngữ/Tin học:
- Sử dụng tốt tiếng Anh, giao tiếp và đọc hiểu các
tài liệu liên quan đến công việc phụ trách;

- Thành thạo tin học văn phòng. Ứng viên có các
chứng chỉ uy tín/giải thưởng về tin học văn
phòng hoặc khả năng sử dụng một số ngôn ngữ
lập trình (SQL, VBA…) là một lợi thế.
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- Đầu mối/Tham gia công tác quản lý rủi ro thanh khoản, rủi  Trình độ: Theo yêu cầu chung.
ro lãi suất, rủi ro ngoại hối cấu trúc trên sổ Ngân hàng;
 Kinh nghiệm/Kiến thức:
- Đầu mối/Tham gia công tác quản lý bảng cân đối vốn đảm - Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm liên quan đối với
CVCC; tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm liên quan
bảo tối ưu hóa hiệu quả hoạt động trên cơ sở các hạn mức
rủi ro đã được phê duyệt;
đối với CVC/CV.
- Đầu mối/ Thực hiện đề xuất/ rà soát các mô hình kinh tế - Có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường
tài chính ngân hàng;
lượng để dự đoán các biến động trên bảng cân đối vốn, đề
xuất các giả định sử dụng trong báo cáo rủi ro thanh khoản, - Có kiến thức tốt về quản lý rủi ro, tài chính và
rủi ro lãi suất theo hành vi ứng xử;
các mô hình kinh tế lượng;
- Đầu mối/Tham gia triển khai/ kiểm soát chất lượng các dự - Ưu tiên các cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực
án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tài sản Nợ- Tài sản
Quản lý Tài sản Nợ - Tài sản Có; hoặc có các
Có.
chứng chỉ CFA, ACCA, FRM;
- Đầu mối/ Tham gia công tác nâng cấp hệ thống phần mềm  Kỹ năng cần thiết:
Quản lý TS Nợ - TS Có (ALM) đảm bảo phù hợp với yêu - Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
cầu thực tế và hướng tới thông lệ quốc tế.
nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng
như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể
hiện được tính chủ động trong công việc.
 Trình độ ngoại ngữ/Tin học:
- Tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng.

Chuyên viên
Phòng Quản lý
cao
cân đối vốn và cấp/Chuyên
kế hoạch tài
viên
chính
chính/Chuyên
viên ALM

01 chỉ
tiêu

Phòng Quản lý
Chuyên viên
rủi ro thị
mô hình
trường

 Xây dưng mô hình quản lý rủi ro thị trường, thanh
 Trình độ: Theo yêu cầu chung.
khoản, lãi suất
 Kinh nghiệm:
- Tham gia góp ý xây dựng mô hình, công cụ đo lường, giám - Ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng/
sát RRTT, TKLS (định giá sản phẩm, đo lường giá trị chịu
đầu tư/ tài chính doanh nghiệp/ quản lý rủi ro tài
rủi ro, mô hình hành vi ứng xử, kiểm định mô hình, mô
chính;
01 chỉ
hình tính toán vốn chịu rủi ro và thực hiện tính toán vốn - Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm trong mảng quản
tiêu
chịu RRTT, RRLS
lý cân đối vốn, QLRRTKLS, QLRRTT, kiểm
- Tham giá góp ý xây dựng, thực hiện kiểm định sức căng
toán ngân hàng, mảng modelling
(Stress testing), đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của - Ưu tiên có chứng chỉ FRM, CFA, …
ngân hàng, thiết kế các báo cáo kiểm định sức căng.
 Kiến thức/Kỹ năng cần thiết:

- Xây dựng và đề xuất hạn mức QLRRTT, TKLS, thiết kế
các báo cáo phân tích, giám sát RRTT, TKLS.
 Quản trị thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu
RRTT/TKLS
- Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, phát triển cơ
sở dữ liệu phục vụ QLRRTT, TKLS, xây dựng mô hình;
- Khảo sát cấu trúc, cơ sở dữ liệu và chất lượng dữ liệu nhằm
kiểm soát các từ điển dữ liệu RRTT, TKLS;
 Xây dựng chính sách QL RRTT/TKLS
- Xây dựng các quy định, hướng dẫn triển khai mô hình
QLRRTT/TKLS
- Tham gia góp ý xây dựng chính sách, quy định, quy trình
quản lý RRTT, TKLS
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Phòng Quản lý
Chuyên viên
rủi ro thị
giám sát rủi ro
trường

- Kiến thức về báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng
cân đối tài sản nguồn vốn của ngân hàng;
- Kiến thức về hoạt động quản lý cân đối vốn của
ngân hàng và sản phẩm Treasury
- Hiểu biết về quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế
Basel.
- Kiến thức về thống kê, kinh tế lượng, toán tài
chính;

 Giám sát RRTT và/hoặc RRTKLS
 Trình độ: Theo yêu cầu chung.
- Nhận diện đánh giá rủi ro với các sản phẩm đơn giản
 Kinh nghiệm:
- Thực hiện các báo cáo đo lường, giám sát rủi ro theo sản - Ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng/
đầu tư/ tài chính doanh nghiệp/ quản lý rủi ro tài
phẩm, mảng rủi ro.
chính;
- Giám sát trạng thái rủi ro so với hạn mức phê duyệt, báo
cáo các vi phạm, theo dõi quy trình xử lý khi vi phạm hạn - Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệmtrong mảng quản
lý cân đối vốn, QLRRTKLS, QLRRTT, kiểm
mức
toán ngân hàng
 Giám sát giao dịch kinh doanh vốn và thị trường
- Thực hiện các báo cáo kiểm soát giao dịch đảm bảo các  Kiến thức/Kỹ năng cần thiết:
giao dịch thực hiện tuân thủ quy định, bao gồm nhưng - Kiến thức về báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng
01 chỉ
cân đối tài sản nguồn vốn của ngân hàng;
không giới hạn về:
tiêu
 Hạn mức ủy quyền phê duyệt
- Kiến thức về hoạt động quản lý cân đối vốn của
 Đồng tiền, sản phẩm được phép giao dịch
ngân hàng và sản phẩm Treasury
 Tính hợp lý của mức giá, …
- Hiểu biết về quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh làm rõ nguyên nhân vi
Basel
phạm và theo dõi quy trình xử lý khi vi phạm các hạn mức
giao dịch
 Tham gia xây dựng chính sách QLRRTT và/hoặc
RRTK, RRLS của ngân hàng
- Tham gia góp ý xây dựng chính sách, quy định, quy trình
quản lý RRTT và/hoặc RRTKLS

- Hỗ trợ nghiên cứu thông lệ quốc tế về QLRRTT và/hoặc
RRTKLS (dịch tài liệu, tóm tắt nội dung nghiên cứu....)
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Phòng PDTD
KHL

Chuyên viên
thẩm định
KHDN

 Thực hiện công tác tái thẩm định hồ sơ cấp tín dụng
KHDN lớn
- Tái thẩm định, đề xuất phê duyệt/đề xuất không phê duyệt:
(i)GHTD/khoản tín dụng, (ii) cơ cấu nợ, (iii) các nội dung
liên quan đến TSBĐ (nhận, thay đổi TSBĐ) và (iv) thay
đổi các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng trong phạm
vi và thẩm quyền theo quy định của NHCT Việt Nam;
- Phối hợp với Phòng liên quan thuộc khối Khách hàng trình
NHNN các trường hợp cấp tín dụng vượt tỷ lệ quy định của
NHCT đối với khách hàng/nhóm KHLQ/khách hàng và
người có liên quan theo Pháp luật và NHNN quy định.
- Rà soát kết quả chẩm điểm và phê duyệt hạng tín dụng
khách hàng (không bao gồm định chế tài chính), kết quả
đánh giá lại hạng tín dụng khách hàng định kỳ theo quy
định của NHCT
07 chỉ - Đánh giá chất lượng thẩm định của các Chi nhánh từ đó đề
tiêu
xuất các biện pháp hỗ trợ nhằm cải tiến chất lượng thẩm
định của hệ thống
 Tham mưu xây dựng quy trình, chính sách, quy chế,
quy định, mẫu biểu … liên quan đến các nghiệp vụ
ngân hàng.
- Góp ý văn bản, chính sách liên quan đến tín dụng, sản
phẩm tín dụng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Tham gia ý kiến với các quy chế, quy định, quy trình,…
liên quan tới việc cấp tín dụng và đầu tư trái phiếu doanh
nghiệp; thẩm định TSBĐ.
 Công việc khác
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về công tác thẩm định,
tái thẩm định của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân
công

 Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Kiến thức chuyên môn:
- Có kinh nghiệm thực tế về hoạt động tín dụng,
am hiểu lĩnh vực tín dụng, thẩm định khoản cấp
tín dụng;
- Kiến thức pháp luật chuyên ngành, kiến thức về
quy trình nghiệp vụ tín dụng, định giá tài sản, các
chuẩn mực quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng,
kiến thức chung về ngành nghề kinh tế, chính
sách vĩ mô của Nhà nước, kiến thức về môi
trường ngành, môi trường địa phương liên quan
đến hoạt động Ngân hàng phục vụ yêu cầu công
việc;
- Có khả năng phân tích báo cáo tài chính doanh
nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, phân tích đánh
giá tình hình SXKD của doanh nghiệp làm cơ sở
đưa ra quyết định tín dụng.
 Kinh nghiệm:
- Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kiểm
toán;
- Kinh nghiệm: Tại vị trí công việc mô tả hoặc tại
vị trí liên quan tại các Ngân hàng thương mại,
Công ty tài chính, Công ty kiểm toán (chuyên
viên quan hệ khách hàng/giám sát tín dụng/kiểm
toán…): Tối thiểu 3 năm hoặc thời gian làm công
tác tái thẩm định tối thiểu 2 năm.
 Kỹ năng/Khả năng:
- Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
nhanh;
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp phục vụ mục đích
phân tích, thẩm định và giám sát tín dụng, nhận
định rủi ro và ra quyết định;

- Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, lập kế
hoạch và tổ chức công việc;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong
công việc;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Thành thạo tin học văn phòng (excel, word,
powerpoint).
 Yêu cầu khác
- Trung thực, khách quan, thẳng thắn, chịu khó
học hỏi, cầu tiến, cởi mở, lịch thiệp, biết lắng
nghe;
- Có khả năng làm việc nhóm;
- Thái độ làm việc hợp tác, linh hoạt trong xử lý
công việc;
- Có khả năng chịu áp lực công việc, làm việc
cường độ cao;
- Có khả năng đi công tác xa trong thời gian theo
yêu cầu công việc;
- Bảo mật.

-
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Phòng Phê
duyệt tín dụng
Chuyên viên
Khách hàng
Thẩm định
doanh nghiệp
vừa và nhỏ

Kiểm soát thẩm định tình hình tài chính, tình hình SXKD,  Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Kinh nghiệm:
dự án của khách hàng doanh nghiệp trên cơ sở đó đề xuất
phê duyệt giới hạn tín dụng, phương án kinh doanh, dự án - Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực
đối với khách hàng.

05 chỉ
tiêu

Rà soát, phê duyệt chấm điểm tín dụng, cập nhật xếp hạng
tín dụng và điều chỉnh GHTD theo quy định;

-

Kiểm soát thẩm định đối với khách hàng và người có liên
quan theo định.

-

Tham gia góp ý, xây dựng văn bản, chính sách tín dụng
của NHCT.
Công tác tổng hợp, báo cáo số liệu theo phân công của lãnh
đạ phòng.

thẩm định tín dụng đối với KHDN tại các Ngân

hàng thương mại.
 Kỹ năng:
-

Tư duy lôgic tốt, Kỹ năng phân tích, tổng hợp;

-

Kỹ năng viết văn bản;

-

Có khả năng làm việc độc lập;

-

Kỹ năng thuyết trình, khả năng xử lý giải quyết
vấn đề và làm việc theo nhóm tốt;

-

Sử

dụng

PowerPoint;

thành

thạo

Word,

Excel

và

