MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK – ĐỢT 02/2021
-

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 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, Trường 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: Tiếng Anh thành thạo, có khả năng biên dịch, phiên dịch tốt, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

-

Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng

-

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

1.

Phòng
/Ban

Định
chế tài
chính

Vị trí

CV/CVC
Quản lý
quan hệ
khách
hàng

Số
lượng
chỉ
tiêu

01

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Mô tả công việc

Yêu cầu

 Thiết lập, duy trì và quản lý quan hệ với
khách hàng ĐCTC trong và ngoài nước;
 Thẩm định, đề xuất cấp Giới hạn giao dịch
cho khách hàng ĐCTC trong và ngoài nước;
 Chào bán sản phẩm thanh toán, huy động
vốn, cấp tín dụng, tài trợ thương mại, kinh
doanh vốn và tiền tệ, các sản phẩm thu phí
khác… cho khách hàng ĐCTC trong và
ngoài nước;
 Tham mưu xây dựng quy chế, quy định, quy
trình, hướng dẫn…liên quan đến việc thiết
lập, quản lý quan hệ, cấp GHGD cho khách
hàng ĐCTC;

 Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Kiến thức chuyên môn:
- Có khả năng phân tích báo cáo tài
chính định chế tài chính, phân tích
đánh giá tình hình hoạt động của
định chế tài chính
 Kinh nghiệm: 2- 3 năm kinh nghiệm
mảng ĐCTC, Kinh doanh vốn, Tài trợ
thương mại
 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;
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 Biên dịch tài liệu, phiên dịch các buổi làm
việc/ công tác cho Ban Lãnh đạo NHCTVN
với các đối tác nước ngoài;
 Công việc khác: xây dựng kế hoạch, báo
cáo, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu
cầu của lãnh đạo phòng.
 Quản lý, giám sát, hỗ trợ, điều phối hoạt
động chung của Chi nhánh nước ngoài của
NHCT VN
 Tham gia nghiên cứu, phát triển và chào bán
các sản phẩm của Chi nhánh nước ngoài của
NHCT VN cho khách hàng là ĐCTC trong
nước và nước ngoài (trade loan, tài trợ
UPAS LC, phát hành LC, xác nhận LC, bảo
lãnh, dịch vụ thanh toán quốc tế đồng eur
qua tài khỏan nostro)
 Thẩm định cấp hạn mức cho Chi nhánh
nước ngoài của NHCT VN sử dụng
 Tham gia thu xếp, hỗ trợ huy động vốn cho
Chi nhánh nước ngoài của NHCT VN
 Tham gia xây dựng quy trình quy chế liên
quan đến quản lý Chi nhánh nước ngoài của
NHCT VN đảm bảo cho hoạt động và vận
hành của các đơn vị nước ngoài tuân thủ quy
định của NHCT, pháp luật Việt nam và nước
sở tại;
 Làm việc với các Bộ ban ngành tại Việt
Nam liên quan đến các thủ tục xin phép có
liên quan đến hoạt động của Chi nhánh nước
ngoài của NHCT VN.

- 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
 Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Kiến thức chuyên môn:
- Có khả năng phân tích báo cáo tài
chính định chế tài chính
- Biết tiếng Đức là lợi thế
 Kinh nghiệm: 2- 3 năm kinh nghiệm
ĐCTC, Kinh doanh vốn, Tài trợ
thương mại
 Kỹ năng/Khả năng:
- Kỹ năng điều phối;
- Kỹ năng làm việc nhóm;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng giao tiếp;
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công
việc
- Có thể đi công tác nước ngoài

