MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK – ĐỢT 2/2021
-

1. Yêu cầu chung:
Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý rủi ro, Đầu tư,
Chứng khoán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương tại các trường đại học Công lập bao gồm: Đại học
Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia, Đại học Ngân hàng TP.
Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TP. Hồ Chí Minh; hoặc các
trường Đại học danh tiếng nước ngoài;

-

Loại hình đào tạo: hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông. liên kết, văn bằng 2, tại chức hoặc vừa
học vừa làm);

-

Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng nghiên cứu, làm việc bằng tiếng Anh;

-

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng;

-

Độ tuổi không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ; Sức khỏe tốt.

2. Yêu cầu và mô tả cụ thể:
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Mô tả công việc

Yêu cầu

 Công việc liên quan đến quản lý
rủi ro tín dụng:

 Trình độ: Theo yêu cầu
chung

- Theo dõi, nắm bắt diễn biến, nguyên
nhân các khoản nợ nhóm 1 tiềm ẩn rủi
ro, nợ nhóm 2 đối với các Khách
hàng, KH & Người có liên quan phân
khúc KHDN, phối hợp đề xuất biện
pháp quản lý, giám sát, cảnh báo đối
với các bộ phận liên quan theo phạm
vi cụ thể được phân công;

 Kiến thức chuyên môn:

- Phối hợp thiết lập và thực hiện giám

- Hiểu rõ các quy định pháp luật,
nghiệp vụ và SPDV Ngân hàng;
- Kiến thức quản trị rủi ro Ngân
hàng; Kiến thức về kinh tế vĩ mô
và các thay đổi cập nhật trên thị
trường.
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sát, phân tích và lập Báo cáo công tác
giám sát các Hạn mức rủi ro tín dụng
đối với phân khúc KHDN;
- Phối hợp nghiên cứu, phân tích
danh mục tín dụng theo ngành/lĩnh
vực, nhóm khách hàng liên quan để
nhận diện các dấu hiệu rủi ro tiềm ẩn
và đề xuất giải pháp phù hợp;
- Tham gia vận hành, triển khai Hệ
thống Cảnh báo sớm rủi ro (CBSRR),
quản lý thu hồi nợ, ...;
- Quản lý, giám sát đối với các phân
khúc/Chi nhánh/khách hàng/khu vực
được phân công;
- Phối hợp/đầu mối xây dựng công
cụ, quy trình nhằm quản lý/ kiểm soát
RRTD đối với KHDN trong phạm vi
được phân công: công cụ cảnh báo
sớm rủi ro, quản lý thu hồi nợ.
 Công việc liên quan đến Quản lý
rủi ro hoạt động
- Thực hiện/phối hợp thực hiện quản
lý rủi ro hoạt động đối với phân khúc
KHDN – với tư cách tuyến bảo vệ thứ
nhất bao gồm: phân tích, đánh giá lỗi
tuân thủ phát sinh, đề xuất và triển
khai thực hiện các biện pháp giảm
thiểu rủi ro và đôn đốc các Đơn vị
khắc phục chỉnh sửa; quản lý sự kiện
RRHĐ; xây dựng, giám sát các chỉ
tiêu Chỉ số rủi ro hoạt động chính
(KRI); khai thác/sử dụng kết quả đánh

Yêu cầu

 Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
(về quản lý rủi ro tín dụng/ thẩm
định phê duyệt tín dụng KHDN/
QHKH KHDN/ xử lý thu hồi nợ)/
Phát triển sản phẩm.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh
nghiệm làm việc tại Trụ sở chính
các NHTM lớn trong lĩnh vực
quản lý rủi ro, am hiểu thông lệ
quản trị rủi ro quốc tế/ thẩm định
phê duyệt tín dụng KHDN; sử
dụng thành thạo các hệ thống quản
lý dữ liệu khách hàng tại ngân
hàng (Core, hệ thống khởi tạo
khoản vay, hệ thống xếp hạng tín
dụng nội bộ….).
 Kỹ năng/Khả năng:
- Có khả năng nghiên cứu, làm
việc độc lập/theo nhóm dưới áp
lực cao;
- Khả năng tư duy logic tốt, chủ
động, sáng tạo trong công việc;
- Phân tích, đánh giá tài chính
doanh nghiệp;
- Xây dựng, phát triển, duy trì các
mối quan hệ;
- Giao tiếp và kỹ năng thuyết trình
tốt;
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Yêu cầu

giá môi trường kiểm soát của Chi
nhánh nhằm giảm thiểu RRHĐ;
- Thực hiện quản lý rủi ro tuân thủ
trong phòng chống rủi ro gian lận, rửa
tiền, giao dịch liên quan đến Khách
hàng đen, giao dịch có yếu tố cấm
vận, fatca;
- Phối hợp, thực hiện đánh giá rủi ro
đối với các Quy định, Quy trình, cơ
chế, chính sách, sản phẩm, chương
trình của Khối KHDN xây dựng, sản
phẩm ngân hàng điện tử (bao gồm tất
cả các SPDV của ngân hàng phục vụ
KHDN);

- Tham gia xây dựng, triển khai công
cụ nhằm quản lý/ kiểm soát RRHĐ
đối với KHDN.
- Xây dựng, giám sát thực hiện kế
hoạch - chiến lược kinh doanh KHDN
và thực hiện các báo cáo quản trị, báo
cáo phân tích kinh doanh:

2
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+ Tham gia rà soát và đề xuất
kế hoạch kinh doanh KHDN cho
các chi nhánh theo năm/ quý/
tháng, đảm bảo phù hợp với định
hướng toàn hàng;
+ Theo dõi, phân tích tình
hình thực hiện KHKD KHDN
của các phân khúc, chi nhánh;
+ Thực hiện các báo cáo quản
trị phân tích hoạt động kinh

 Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Kiến thức chuyên môn: Hiểu
rõ về quy định trong hoạt động
ngân hàng có liên quan, có kiến
thức tốt về nhu cầu KHDN, SPDV
và các kênh phân phối hiện đang
cung cấp cho khách hàng.
 Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về
phân tích tài chính - kinh doanh,
dữ liệu và báo cáo quản trị trong
lĩnh vực tài chính ngân hàng;
- Ưu tiên ứng viên đã làm việc tại
NHTM CP lớn hoặc các Tổ chức
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doanh, các báo cáo phân tích
chuyên đề nhằm xác định cơ hội
kinh doanh trên cơ sở ứng dụng
các phần mềm truy vấn dữ liệu,
mô hình phân tích dữ liệu và data
mining.

tư vấn, cung cấp giải pháp Tài
chính cho Ngân hàng; có kinh
nghiệm xây dựng, triển khai các
hệ thống, công cụ, ứng dụng mô
hình toán thống kê trong phân tích
phục vụ hoạt động kinh doanh
khách hàng doanh nghiệp
(KHDN).

- Xây dựng và nâng cấp các Hệ
thống, công cụ phục vụ công tác báo
cáo và phân tích hoạt động kinh doanh
KHDN;
- Tham gia công tác tổ chức thông
tin, dữ liệu KHDN nhằm tối ưu hóa
việc lưu trữ, phục vụ khai thác thông
tin một cách hiệu quả, đồng thời đảm
bảo an toàn và bảo mật cho cơ sở dữ
liệu;

 Kỹ năng/Khả năng:
- Tư duy logic và giải quyết vấn
đề;
- Phân tích, tổng hợp thông tin;
- Khai thác thông tin hiệu quả;
- Giao tiếp và làm việc nhóm tốt;

- Phối hợp với các Đơn vị trong các
công tác làm sạch dữ liệu KHDN.;

- Thiết kế và xây dựng các báo
cáo tự động/Dashboards;

- Hỗ trợ khai thác thông tin, cơ sở dữ
liệu đáp ứng yêu cầu của các Đơn vị
thuộc VietinBank.

- Ứng dụng các phần mềm trong
xử lý, phân tích dữ liệu (SQL,
VBA,…);
- Ứng dụng ngôn ngữ lập trình cơ
bản (Python, R, Java,…).

