TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG
KẾ HOẠCH & QUẢN LÝ KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (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.
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Yêu cầu và mô tả cụ thể
Phòng/Ban

Vị trí

Chuyên viên
Phòng Kế
Kế hoạch và
hoạch &
phân tích
Quản lý Kinh
kinh doanh
doanh KHDN
KHDN

Số lượng
chỉ tiêu

01 chỉ
tiêu

Mô tả công việc
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.
+ 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
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.
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;

Yêu cầu
-

Trình độ: heo yêu cầu chung
Kinh nghiệm liên quan
+ Ưu tiên có 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 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).
+ 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.

Phối hợp với các Đơn vị trong các công tác làm sạch dữ
liệu KHDN.
Hỗ trợ khai thác thông tin, cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu
cầu của các Đơn vị thuộc VietinBank.

-

Kỹ 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;
+ Thiết kế và xây dựng các báo cáo
tự động/Dashboards
+ 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,…)
+ Có khả năng nghiên cứu, làm việc
bằng tiếng Anh
+ Thành thao tin học văn phòng

