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Yêu cầu chung
Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài; Chuyên ngành:
Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Đầu tư, Chứng khoán…
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ…
Yêu cầu và mô tả cụ thể
Phòng/Ban

Phòng Thị
trường vốn

Vị trí

Số lượng
chỉ tiêu

Chuyên viên
chính/Chuyên 02 chỉ
viên Quản lý tiêu
đầu tư

Mô tả công việc

Yêu cầu

 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 2 năm kinh nghiệm đối với CV và 3
cổ phần…
năm kinh nghiệm đối với CVC 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
soạn thảo)
hoạt động góp vốn, mua cổ phần tại NHCT;
- Định kỳ đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư trên cơ sở phân - Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề
nhanh;
tích cạnh tranh ngành; Chủ động đề xuất phương án, biện
pháp ứng xử phù hợp đối với các khoản đầu tư trên cơ sở - Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm
quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vốn của
việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được
NHCT vào các đơn vị nhận vốn theo đúng định hướng phát
tính chủ động trong công việc.
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 - Thành thạo tin học văn phòng (excel, word,
thuộc thẩm quyền quyết định của NHCT đối với các đơn
powerpoint).

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;
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Phòng Thị
trường vốn

Chuyên viên
chính/ chuyên
viên Ngân
hàng đầu tư
M&A

 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:
quan nghiệp vụ ngân hàng đầu tư tại NHCT;
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài
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
như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể
 Thiết lập & triển khai kênh phân phối/bán sản phẩm
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
01 chỉ
tiêu
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;
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Văn phòng
Hội đồng
quản trị

CVC Ban
chiến lược và
quản trị thay
đổi

01 chỉ
tiêu

* Công tác xây dựng chiến lược của Ngân hàng
- Thực hiện phân tích đánh giá toàn diện về môi
trường kinh doanh bên trong, bên ngoài, phân tích
SWOT để xác định được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội
và thách thức trong hoạt động của VietinBank.
- Tổng hợp thông tin và phân tích sơ bộ về các xu
hướng kinh doanh mới, hoạt động của đối thủ cạnh tranh,
trên cơ sở đó, đề xuất định hướng kinh doanh, mục tiêu
kinh doanh trong trung và dài hạn cho toàn hệ thống.
Phối hợp các bộ phận đánh giá hoạt động nội tại của ngân
hàng.
* Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược
Phối hợp với các bộ phận/ phòng / ban thực hiện theo
dõi, giám sát tình hình triển khai chiến lược của các bộ
phận theo phân công của lãnh đạo ban.
* Công tác báo cáo
Thực hiện báo cáo đơn giản về kết quả hoạt động kinh
doanh định kỳ báo cáo HĐQT.
Tham gia xây dựng báo cáo về kinh tế vĩ mô/ báo cáo về
xu hướng kinh doanh mới trên thị trường.

 Trình độ
Bằng cấp:
Theo yêu cầu chung
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh
thành thạo
 Kinh nghiệm liên quan
Số năm kinh nghiệm liên quan: 03 - 05
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động
tài chính/ ngân hàng, có kinh nghiệm ở các
mảng về xây dựng và quản trị chiến lược,
quản trị tài chính, phát triển sản phẩm,
nghiên cứu phân tích vĩ mô, ngành, phân
tích doanh nghiệp tại công ty chứng khoán
vv...
 Kỹ năng
-

-

-

Khả năng lập mô hình tài chính và phân tích
tốt, tổng hợp về hoạt động ngân hàng, về kinh
tế vĩ mô, về thị trường tài chính tiền tệ;
Kỹ năng về các phần mềm tin học văn phòng
(microsoft word, excel, power point), ưu tiên
ứng viên sử dụng thành thạo VBA và Power
Point;
Tiếng Anh thành thạo

Xây dựng khung và tham gia triển khai các báo cáo
PDCA định kỳ.
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Văn phòng
Hội đồng
quản trị

CVCC Ban
chiến lược và
quản trị thay
đổi

* Xây dựng chiến lược của Ngân hàng
- Thực hiện phân tích chuyên sâu về môi trường kinh
doanh bên ngoài. Phân tích và đánh giá các nhân tố trọng
yếu ảnh hưởng đến ngành tài chính ngân hàng, đánh giá
02 chỉ toàn diện môi trường kinh doanh, trên cơ sở đó đề xuất
tiêu
tầm nhìn, mục tiêu, chủ điểm chiến lược của ngân hàng
phù hợp trong từng giai đoạn/ từng thời kỳ.
- Phân tích và đánh giá các lợi thế cạnh tranh của
VietinBank, Phối hợp các bộ phận rà soát, đánh giá hoạt

 Trình độ
Bằng cấp:
Theo yêu cầu chung
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): Tiếng Anh
thành thạo
 Kinh nghiệm liên quan
Số năm kinh nghiệm liên quan: trên 5 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động tài
chính/ ngân hàng, có kinh nghiệm ở các
mảng về xây dựng và quản trị chiến lược,
quản trị tài chính, phát triển sản phẩm,
nghiên cứu phân tích vĩ mô, ngành, phân

động nội tại của ngân hàng. Phân tích SWOT để xác định
được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong
hoạt động của VietinBank

tích doanh nghiệp vv...
 Kỹ năng
-

* Theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện chiến lược
Phối hợp với các bộ phận/ phòng / ban thực hiện theo dõi,
giám sát triển khai chiến lược tại các bộ phận theo phân
công của lãnh đạo ban.

-

* Công tác báo cáo
Đầu mối xây dựng triển khai các báo cáo về kinh tế vĩ mô/
báo cáo về xu hướng kinh doanh mới trên thị trường.

-

Đầu mối xây dựng và tham gia triển khai các báo cáo
PDCA định kỳ.

Khả năng lập mô hình tài chính và phân tích
tốt, tổng hợp về hoạt động ngân hàng, về kinh
tế vĩ mô, về thị trường tài chính tiền tệ;
Kỹ năng về các phần mềm tin học văn phòng
(microsoft word, excel, power point), ưu tiên
ứng viên sử dụng thành thạo VBA và Power
Point;
Tiếng Anh thành thạo

