MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
BAN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ – ĐỢT 1/2022
-

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 Quốc Gia, Đại học kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, Đại học kinh
tế - tài chính HCM hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài;

-

Tuổi đời không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt.
2. Yêu cầu và mô tả cụ thể:

STT

1.

Phòng/Ban

Ban
KHDNVVN

Vị trí

CVC

Số
lượng
chỉ tiêu

02

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Mô tả công việc
- Trực tiếp quản lý một nhóm 4 - 6 cán bộ
- Điều phối, quản lý công tác hỗ trợ đẩy
bán SPDV phân khúc KHDN VVN, tháo
gỡ khó khăn vướng mắc của CN trong quá
trình đẩy bán tại các khu vực/vùng được
phân công phụ trách
- Chịu trách nhiệm chính trong việc
nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và triển
khai các giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh
doanh KHDN VVN tại khu vực/vùng
được phân công phụ trách.
- Định hướng, phân công công việc cho
các chuyên viên bậc dưới theo các giải
pháp thúc đẩy kinh doanh chung/đặc thù,
rà soát và chịu trách nhiệm về chất lượng
cũng như tiến độ triển khai.
- Điều phối, quản lý công tác hỗ trợ, nâng
cao hiệu quả mạng lưới các PGD hỗn hợp
tại địa bàn.
- Trực tiếp/hỗ trợ chuyên viên bậc dưới
trong công tác phối hợp với Phòng PDTD
KHDN VVN thẩm định, đàm phán, hoàn
thiện hồ sơ cấp GHTD.
1

Yêu cầu
 Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực tài chính ngân hàng, trong đó
tối thiểu 03 năm kinh nghiệm mảng
KHDN;
- Ưu tiên các ứng viên có kinh
nghiệm tại các vị trí tương tự.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh
nghiệm làm tín dụng.
 Kiến thức chuyên môn:
- Có kinh nghiệm thực tế về hoạt
động tín dụng, am hiểu lĩnh vực tài
chính.
- Có kinh nghiệm trong công tác
thẩm định tín dụng KHDN VVN là
một lợi thế
- Có khả năng phân tích báo cáo tài
chính doanh nghiệp, thẩm định dự án
đầu tư, phân tích đánh giá tình hình
SXKD của doanh nghiệp …hỗ trợ
trong công tác phối hợp cùng CN và
PDTD thẩm định, hoàn thiện hồ sơ
cấp tín dụng.

STT

Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng
chỉ tiêu

Địa điểm
làm việc

Mô tả công việc
- Trực tiếp/hỗ trợ chuyên viên bậc dưới
trong công tác phối hợp cùng Chi nhánh
đàm phán giá, phí…đối với khách hàng
thuộc phân khúc quản lý.
- Trực tiếp/hỗ trợ chuyên viên bậc dưới
trong công tác đẩy bán đa dạng SPDV của
NHCT đối với phân khúc
- Trực tiếp tham gia góp ý/phối hợp xây
dựng quy trình, sản phẩm, chính sách, quy
chế, quy định, mẫu biểu … liên quan đến
các nghiệp vụ ngân hàng
- Quản lý, đào tạo nhân viên và phát triển
đội ngũ kế cận.
- Trực tiếp báo cáo, tham mưu các công
việc và nhận chỉ đạo trực tiếp từ Lãnh đạo
Phòng phụ trách khu vực.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được
lãnh đạo Ban phân công
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Yêu cầu
- Hiểu biết về sản phẩm/dịch vụ dành
cho KHDN, đặc biệt là phân khúc
KHDN VVN/SVM của NHCT cũng
như các TCTD khác.
 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;
- Kỹ năng lãnh đạo nhóm/tổ, phân
công, quản lý, đào tạo.
- 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;
- Kỹ năng sale SPDV cho KHDN
- Sử dụng thành thạo Word, Excel,
PowerPoint.
 Yêu cầu khác
- Trung thực, khách quan, thẳng thắn,
chịu khó học hỏi, cầu tiến, cởi mở,
lịch thiệp, biết lắng nghe;
- Có khả năng dẫn dắt nhóm;
- Chịu áp lực công việc, làm việc
cường độ cao;
- Có khả năng đi công tác xa trong
thời gian theo yêu cầu công việc;

