MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ PHÒNG THỊ TRƯỜNG VỐN
1.

Yêu cầu chung:

-

Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính quy trở lên các trường: 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.

-

Tuổi đời không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt.

2.

Yêu cầu và mô tả cụ thể:

STT

1.

Phòng/Ban

Phòng Thị
trường vốn

Vị trí

Số
lượng
chỉ tiêu

Địa
điểm
làm
việc

CV/CVC/CVCC
Ngân hàng đầu
tư

05

Hà Nội

Mô tả công việc
 Thực hiện các công việc liên quan các giao dịch
Vốn / Nợ / M&A cho khách hàng.
 Nghiên cứu thị trường để chuẩn bị cho các hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp.
 Thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng, khởi
tạo deal, xây dựng cấu trúc SPDV, và đẩy bán,
phân phối SPDV theo định hướng của
LĐP/CVCC
 Chuẩn bị hồ sơ liên quan việc tư vấn phát hành,
niêm yết, cung cấp SPDV...
 Hoàn thiên hồ sơ, tài liệu tư vấn, thuyết trình cho
khách hàng, nhà đầu tư
 Trình bày / trao đổi với khách hàng, tổ chức các
ý tưởng đầu tư và kết quả nghiên cứu phân tích.
 Xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ công việc
 Hỗ trợ xây dựng phương án, sản phẩm dịch vụ tư
Ti
vấn, soạn bản chào, hợp đồng.

Yêu cầu

Tối thiểu 02 năm vị trí quan hệ khách hàng tại
một tổ chức tín dụng hoặc công ty chứng khoán,
kinh nghiêm tín dụng, phân tích tài chính, DN
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thông thạo
Có hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, đầu tư, tư
vấn tài chính và các lĩnh vực có liên quan, Có
hiểu biết về các SPDV ngân hàng đầu tư, có hiểu
biết về kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế

