MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
TẠI TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK ĐỢT 1/2021
-

1. Yêu cầu chung:
Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước: Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế
quốc dân, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, Đại học kinh tế - tài
chính HCM, Đại học Quốc gia hoặc các trường đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài, Chuyên ngành: Kinh tế, Tài
chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Đầu tư, Chứng khoán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh...

-

Tuổi đời không quá 35 tuổi (trừ vị trí Phó phòng Pháp chế); Sức khỏe tốt.
2. Yêu cầu và mô tả cụ thể: (Trang 2, 3)

STT
01.

Phòng/Ban
Phòng
Kinh
doanh vốn

Vị trí
CV/CVC
Đầu tư và
Kinh doanh
Trái
phiếu
Chính phủ.

Số
lượng
chỉ tiêu
01

Địa
điểm
làm việc
Hà Nội

Mô tả công việc

Yêu cầu

 Thực hiện nghiệp vụ đầu tư/kinh
doanh Giấy tờ có giá
- Thực hiện đầu tư/tự doanh các loại Giấy tờ
có giá (Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu
Chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu chính quyền
địa phương…); trực tiếp thực hiện giao dịch
mua/bán giấy tờ có giá trên thị trường sơ
cấp và thứ cấp;
- Quản lý danh mục đầu tư/kinh doanh giấy
tờ có giá phù hợp với quy định hiện hành và
chiến lược kinh doanh của NHCT VN trong
từng thời kỳ.
 Phát triển cơ sở khách hàng phục vụ
cho hoạt động đầu tư/kinh doanh Giấy tờ
có giá
- Tìm kiếm và phát triển cơ sở khách hàng
là các Định chế Tài chính;
- Thiết lập và duy trì quan hệ với khách
hàng;
- Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn và
thiết kế các sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhu
cầu của khách hàng.
 Công việc khác
- Nghiên cứu phát triển, ứng dụng các sản
phẩm mới trên thị trường Trái phiếu Chính
phủ;
- Xây dựng quy trình, quy định đầu tư/kinh
doanh trái phiếu Chính phủ;
- Lập các báo cáo thị trường, báo cáo định
kỳ, bản tin nội bộ phục vụ cho công tác điều
hành và theo quy định của cơ quan quản lý;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu
cầu của các cấp quản lý.

 Trình độ: Theo yêu cầu chung
Tốt nghiệp loại khá trở lên (hệ Chính
quy);
 Kiến thức chuyên môn:
- Hiểu biết cơ bản các nghiệp vụ của Ngân
hàng thương mại; Hiểu biết về các sản
phẩm/nghiệp vụ Treasury, sự tương tác giữa
các thị trường; hiểu biết về các rủi ro trong
hoạt động nguồn vốn/đầu tư của Ngân hàng.
- Ưu tiên các ứng viên đã đỗ các cấp của
kỳ thi CFA;
 Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong
lĩnh vực nguồn vốn/đầu tư tại 1 định chế tài
chính.
 Kỹ năng/Khả năng:
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên
hoặc IELTS (từ 6.0 trở lên); Thành thạo tin
học văn phòng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ
động trong công việc; có tinh thần học hỏi
và cầu thị;
- Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt;
- Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng
hợp; khả năng thích nghi nhanh với biến
động thị trường;
- Trung thực, chính trực, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc;
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao, quản
trị thời gian công việc.
 Yêu cầu khác
- Ngoại hình khá, có sức khỏe tốt, có thể
làm việc tốt trong môi trường áp lực cao.

STT
02.

Phòng/Ban
Phòng
Kinh
doanh vốn

Vị trí
CV/CVC
Kinh doanh
tiền tệ liên
ngân hàng

Số
lượng
chỉ tiêu
01

Địa
điểm
làm việc
Hà Nội

Mô tả công việc

Yêu cầu

 Thực hiện hoạt động kinh doanh tiền
tệ trên thị trường liên ngân hàng
- Thực hiện các giao dịch cho vay/gửi tiền,
đi vay/nhận tiền gửi VNĐ và ngoại tệ; các
giao dịch repo, reverse repo trực tiếp với các
định chế tài chính trên thị trường liên ngân
hàng trong nước và quốc tế;
- Thực hiện các giao dịch mua/bán có kỳ
hạn GTCG, đấu thầu tín phiếu với Ngân
hàng Nhà nước;
- Thực hiện đề xuất, thẩm định phương án
mua/bán, chuyển nhượng các loại GTCG
ngắn hạn của các tổ chức tín dụng phát hành
trên thị trường thứ cấp;
- Quản lý Giới hạn giao dịch với khách
hàng, hạn mức đầu tư đảm bảo tuân thủ các
quy định hiện hành của NHCT VN trong
từng thời kỳ.
 Hỗ trợ thanh khoản
- Phối hợp với các phòng chức năng thực
hiện triển khai các hoạt động đảm bảo thanh
khoản toàn hàng.
 Công tác khác
- Tìm kiếm, thiết lập và phát triển cơ sở
khách hàng là các Định chế Tài chính phục
vụ cho hoạt động kinh doanh tiền tệ liên
ngân hàng;
- Nghiên cứu thị trường tiền tệ trong nước
và quốc tế, cập nhật thông tin và đánh giá
khách hàng theo từng thời kỳ.
- Thực hiện các báo cáo liên quan;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu
cầu của các cấp quản lý.

 Trình độ: Theo yêu cầu chung
Tốt nghiệp loại khá trở lên (hệ Chính
quy);
 Kiến thức chuyên môn:
- Hiểu biết cơ bản các nghiệp vụ của Ngân
hàng thương mại; Hiểu biết về các sản
phẩm/nghiệp vụ Treasury, sự tương tác giữa
các thị trường; hiểu biết về các rủi ro trong
hoạt động nguồn vốn/đầu tư của Ngân hàng.
- Ưu tiên các ứng viên đã đỗ các cấp của
kỳ thi CFA;
 Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực kinh
doanh tiền tệ tại Khối Nguồn vốn của các
Ngân hàng thương mại.
 Kỹ năng/Khả năng:
- Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên
hoặc IELTS (từ 6.0 trở lên); Thành thạo tin
học văn phòng;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ
động trong công việc; có tinh thần học hỏi
và cầu thị;
- Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt;
- Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, tổng
hợp; khả năng thích nghi nhanh với biến
động thị trường;
- Trung thực, chính trực, có tinh thần trách
nhiệm trong công việc;
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao, quản
trị thời gian công việc.
 Yêu cầu khác
Độ tuổi: ngoại hình khá, có sức khỏe tốt,
có thể làm việc tốt trong môi trường áp lực
cao.

