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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 trong nước hoặc nước ngoài.
Độ tuổi không quá 35 tuổi; Sức khỏe tốt
(Không giới hạn độ tuổi quá 35 tuổi đối với vị trí Trưởng phòng Quản lý dự án CNTT)
Yêu cầu và mô tả cụ thể
Vị trí tuyển dụng

Trưởng Phòng Quản
lý dự án CNTT
(PMO)
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội

Số chỉ
tiêu

01

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

- Chịu trách nhiệm về tiến độ, phạm vi hợp
đồng và chất lượng của toàn bộ Chương
trình/Nhóm các dự án được giao;
- Phối hợp với tư vấn để xây dựng/hoàn
thiện mô hình quản lý, tổ chức và hoạt
động của PMO. Chịu trách nhiệm triển
khai các mô hình đó tới tất các dự án
thuộc chiến lược CNTT và các dự án do
TT CNTT tự xây dựng và phát triển;
- Đầu mối làm việc với các đối tác tư vấn
trong và ngoài nước về: quản trị dự án, tư
vấn nghiệp vụ và tư vấn triển khai dự án,
kiểm toán dự án, tổ chức hội thảo, khảo
sát, trao đổi kinh nghiệm trực tiếp hoặc
gián tiếp.
- Tổ chức và quản lý việc xây dựng và bảo
vệ báo cáo khả thi, tổ chức đấu thầu, ký
hợp đồng, thanh toán các gói thầu, các
hợp đồng. Tổ chức triển khai, giám sát
triển khai và kiểm tra, kiểm soát thực tế

- 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

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

- Có ít nhất 07 năm kinh Kỹ năng mềm:
nghiệm làm việc cho các tổ - Kỹ năng quản lý dự án
chức/công ty lớn, các dự án
và xử lý vấn đề tốt.
liên quan đến giải pháp/sản - Kỹ năng xử lý rủi ro,
phẩm/dịch vụ ngân hàng
quản lý thay đổi, giái
(Back End, Front End,
quyết vấn đề phức tạp
Middle Office)
- Có khả năng lãnh đạo,
- Đã Quản lý dự án có thời
làm việc nhóm.
gian triển khai trên 12 tháng - Khả năng sắp xếp công
trong -lĩnh vực tài chính ngân
việc khoa học, năng
hàng, trên 100 người tham
động, sáng tạo, làm việc
gia
dưới áp lực cao
- Ưu tiên có chứng chỉ quản lý
dự án chuyên nghiệp (PMP,
Prince 2 hoặc tương đương)

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

- Có kiến thức về CNTT,
nghiệp vụ ngân hàng và Quản
lý dự án;
- Có ít nhất 02 năm kinh
nghiệm làm tại các phòng ban
nghiệp vụ trong ngân hàng
hoặc các công ty phát triển
phần mềm, các nhà thầu cung
cấp giải pháp liên quan đến
tài chính, ngân hàng, CNTT;
- Đã có kinh nghiệm làm Quản
lý Dự án với Dự án liên quan
hoặc đã có kinh nghiệm làm
Điều phối Dự án 01 năm trở
lên.
- Hiểu biết về các nghiệp vụ của
NH và các nghiệp vụ của đối
tác/Khách hàng của NH.

- Hiểu biết nghiệp vụ
ngân hàng, các kỹ thuật
công nghệ thông tin
trong lĩnh vực ngân hàng
- Hiểu biết quy trình, thủ
tục quản lý dự án;
- Khả năng sắp xếp công
việc khoa học, năng
động, sáng tạo, làm việc
dưới áp lực cao;
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh

việc triển khai dự án đảm bảo chất lượng
và tuân thủ quy trình chất lượng;
- Xây dựng kế hoạch công việc và theo dõi
tiến độ thực hiện kế hoạch công việc của
PMO.
- Quản lý công tác đào tạo và định hướng
cải thiện năng suất lao động cho các nhân
viên của PMO.

Điều phối viên dự án,
Phòng Quản lý dự án
CNTT
2

02

- Tổng hợp tình hình thực hiện các công - Theo yêu cầu chung
việc theo phân công của Dự án;
- Tuân thủ các quy trình quản lý dự án của
Vietinbank
- Tham gia các buổi họp dự án, viết biên
bản và theo dõi các công việc trong nhật
ký dự án.

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

Phòng Công nghệ
thông tin miền Trung
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Vị trí: Chuyên viên
chính phát triển phần
mềm ứng dụng
Địa điểm làm việc: 36
Trần Quốc Toản,
Thành phố Đà Nẵng.
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- Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, đào - Theo yêu cầu chung
tạo, triển khai, hỗ trợ, khắc phục sự cố các
phần mềm ứng dụng; Đề xuất các công
nghệ phù hợp với từng ứng dụng;
- Xây dựng qui trình vận hành, xử lý thông
tin cho phần mềm nghiệp vụ;
- Tham gia đóng gói, lưu trữ phần mềm;
- Đào tạo, kiểm tra và hướng dẫn đơn vị cài
đặt, triển khai, sử dụng phần mềm nghiệp
vụ, hỗ trợ xử lý lỗi vận hành các phần
mềm của Ngân hàng;

- Hiểu biết sâu về cơ sở dữ
liệu, một số ngôn ngữ
lập trình cơ bản;
- Có kỹ năng về phân tích
thiết kế hệ thống, kỹ
năng làm việc theo
nhóm, kỹ năng phân tích
thiết kế database;
- Có khả năng giao tiếp và
đọc hiểu tài liệu kỹ thuật
bằng tiếng Anh

TT
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4.1

Vị trí tuyển dụng
Phòng An ninh và
QLRR CNTT

Chuyên viên/Chuyên
viên chính An toàn
thông tin – An ninh
mạng

Số chỉ
tiêu

4.2

Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN

Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực CNTT trong đó
có 1-2 năm kinh nghiệm trong
công tác liên quan đến an toàn
bảo mật;
- Hiểu biết cơ bản và nâng cao
về mạng truyền thông, các hệ
thống bảo mật mạng.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết
trình, soạn thảo văn bản;
- Đọc hiểu tài liệu chuyên
ngành bằng tiếng Anh.

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực CNTT trong đó
có 1-2 năm kinh nghiệm trong
công tác liên quan đến an toàn
bảo mật;
- Hiểu biết về các ngôn ngữ lập
trình cơ bản và nâng cao như
C, Java, C++, C## và kỹ thuật
lập trình bảo mật.

- Thông thạo Excel, Word
và các phần mềm phục vụ
công tác xây dựng mô
hình, thiết kế, phát triển
các hệ thống ứng dụng
bảo mật;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết
trình, soạn thảo văn bản,
kỹ năng phân tích, tổng
hợp, đánh giá;
- Đọc hiểu tài liệu chuyên
ngành bằng tiếng Anh.
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Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN

Chuyên viên/Chuyên
viên chính An toàn
thông tin – An ninh
phần mềm, hệ thống

Mô tả công việc

01

- Quản trị, vận hành các hệ thống bảo mật - Theo yêu cầu chung
liên quan đến hệ thống mạng, truyền
thông, bảo mật;
- Duy trì giám sát các hệ thống bảo mật
mạng truyền thông, đảm bảo các hệ thống
hoạt động liên tục ổn định;
- Thiết lập, áp dụng các chính sách, tiêu
chuẩn kỹ thuật liên quan đến bảo mật
mạng, truyền thông;
- Thiết kế, thử nghiệm và triển khai hệ
thống bảo mật liên quan đến mạng, truyền
thông;
- Đánh giá, kiểm duyệt các phương án, giải
pháp liên quan đến an ninh mạng;
- Hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến an ninh
mạng, truyền thông
- Phát triển các giải pháp, công cụ phần - Theo yêu cầu chung
mềm bảo mật hỗ trợ nhằm quản lý, giám
sát, khắc phục rủi ro, lỗ hổng, yêu cầu bảo
mật.
- Đề xuất lãnh đạo phòng phương án, triển
khai áp dụng nhằm tăng cường bảo mật hệ
thống CNTT của NHCTVN.
- Lập phương án, kế hoạch triển khai các
giải pháp, phần mềm, hệ thống theo yêu
cầu bảo mật lớp dữ liệu, thiết bị đầu cuối,
giao tiếp tích hợp, máy chủ có độ phức tạp
cao.
- Thiết lập quy trình, phương án nhằm duy
trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống,
giải pháp bảo mật;
- Khắc phục sự cố thuộc phạm vi quản lý.

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

Chuyên viên Phòng
Kiến trúc và tích hợp
5

01
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
HN
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Chuyên viên Phòng
Quản lý dữ liệu và báo
cáo quản trị

03

Địa điểm: 187 Nguyễn
Lương Bằng, Hà Nội
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Chuyên viên Phòng
Quản lý Kênh dịch vụ
& Thanh toán

02

Địa điểm: 187 Nguyễn
Lương Bằng, Hà Nội
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Chuyên viên Phát
triển ứng dụng Phòng
Quản lý ứng dụng sản
phẩm (Corebanking)

03

Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

Yêu cầu kinh nghiệm

Yêu cầu kỹ năng

- Phát triển hệ thống mới, nâng cấp, chỉnh - Theo yêu cầu chung; - Tối thiếu 02 năm kinh nghiệm - Kỹ năng làm việc nhóm;
sửa hệ thống hiện có với mục tiêu đáp ứng - Thông thạo bao gồm lập trình trong lĩnh vực Ngân
- Kỹ năng giao tiếp
yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo kiến trúc tổng
nhưng không giới hạn - Có kiến thức cơ bản về mô
thể của toàn hệ thống, và giao tiếp thông
các ngôn ngữ lập hình kiến trúc tổng thể của NH.
suốt với các hệ thống liên quan trong
trình:
Visual
khuôn khổ quy định của Ngân hàng;
Basic,Visual
C++, - Hiểu biết về các chuẩn giao
tiếp, kết nối, các cách thức khai
- Tham gia các dự án hiện đại hóa của ngân
.NET, JAVA, có thế
thác số liệu.
hàng với vai trò thành viên kỹ thuật;
làm
việc
với
- Hỗ trợ kỹ thuật trong triển khai dự án,
MQueue, Message
khai thác các số liệu hiện có, kết nối vào
Broker.
các hệ thống của Ngân hàng.
- Theo yêu cầu chung - Tối thiểu 01 năm kinh - Có kiến thức về các lĩnh
- Phát triển, triển khai các phần mềm ứng
nghiệm lập trình.
vực của CNTT, Ngân
dụng nghiệp vụ ngân hàng;
hàng.
- Xây dựng quy trình, tài liệu kỹ thuật
- Thông thạo các ngôn
phần mềm;
ngữ lập trình DOTNET,
- Chịu trách nhiệm viết tài liệu kỹ thuật,
JAVA; các cơ sở dữ liệu
tài liệu vận hành cho các phần mềm liên
Oracle, DB2
quan đến kho dữ liệu, GL, báo cáo quản
- Có Kỹ năng giao tiếp,
trị, báo cáo tuân thủ.
làm việc nhóm.
- Phát triển, triển khai các phần mềm ứng
dụng nghiệp vụ ngân hàng theo tài liệu
thiết kế;
- 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.

- Theo yêu cầu chung

- Quản trị hệ thống/module (thuộc hệ
thống core banking/hệ thống Thẻ) và các
ứng dụng liên quan đến từng mảng
nghiệp vụ: tiền vay, Thẻ, tài trợ thương
mại.

- Theo yêu cầu chung.
- Thông thạo ít nhất 1
ngôn ngữ lập trình
(Java, dot Net,...),
thông thạo ít nhất 1 loại

- Tối thiểu 03 năm kinh
nghiệm lập trình.

- Có kiến thức về các lĩnh
vực của CNTT, Ngân
hàng.
- Thông thạo các ngôn
ngữ lập trình DOTNET,
JAVA; các cơ sở dữ liệu
Oracle, DB2
- Có Kỹ năng giao tiếp,
làm việc nhóm.
- Đã có kinh nghiệm phát triển - Kỹ năng làm việc độc
các giải pháp phần mềm tối lập, chủ động tiếp thu,
thiểu 2 năm.
tích lũy kiến thức phục
vụ công việc, có khả năng
phối hợp hiệu quả với các

TT

Vị trí tuyển dụng

Số chỉ
tiêu

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

Chuyên viên Phòng
Bảo trì và hỗ trợ ứng
dụng
9
Địa điểm làm việc: 187
Nguyễn Lương Bằng,
Hà Nội
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Mô tả công việc
Các nhiệm vụ chính

Yêu cầu trình độ

- 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.
- 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.

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

- 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);

Yêu cầu kinh nghiệm

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

- 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)

- Kỹ năng làm việc
nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp;

