MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
1. Yêu cầu chung:
-

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên: ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện tài chính, Học viện Ngân hàng, ĐH Quốc gia,
ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài

-

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

2. Yêu cầu và mô tả cụ thể:
Vị trí

Số
lượng

Các hoạt động chính

Yêu cầu



Chuyên
viên
Chính
sách
QLRR
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Xây dựng chính sách quản lý rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản, rủi ro 
lãi suất Sổ Ngân hàng
- Phân tích môi trường kinh doanh và các cơ chế chính sách nội/ ngoại ngành có
ảnh hưởng đến NHCT nhằm nhận diện và đánh giá các yếu tố tác động đến trạng
thái RRTT, TKLS và công tác quản lý RRTT, TKLS của NHCT;
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định QLRRTT/TKLS; Trực tiếp xây dựng
một số quy trình, hướng dẫn QLRRTT/TKLS.
- Tham gia xây dựng và đề xuất hạn mức QLRRTT, TKLS.
 Rà soát, kiểm định mô hình quản lý RRTT, RRTKLS

- Rà soát, kiểm định về phương pháp luận, chất lượng dữ liệu, kết quả đầu ra của
các mô hình đo lường RRTT, RRTK, RRLS Sổ Ngân hàng (model validation);
- Vận hành các mô hình tính toán vốn chịu rủi ro và thực hiện tính toán giám sát
vốn chịu RRTT, RRLS Sổ Ngân hàng.
 Đánh giá rủi ro chính sách, sản phẩm mới1
- Nhận diện và xác định các yếu tố RRTT, RRTKLS đối với sản phẩm mới đơn
giản; Đề xuất phương pháp đo lường, giám sát, biện pháp kiểm soát yếu tố RRTT,
RRTKLS đối với sản phẩm mới.
- Nghiên cứu thông lệ quốc tế về QLRRTT/TKLS; tham gia các dự án nâng cao
năng lực QLRR.
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Kinh nghiệm
- Ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực ngân
hàng/ đầu tư/ tài chính doanh nghiệp/ quản lý
rủi ro tài chính;
- Ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm trong mảng kinh
doanh vốn, quản lý cân đối vốn,
QLRRTT/TKLS, kiểm toán ngân hàng.
- Ưu tiên có các chứng chỉ CFA, ACCA, FRM;
Kiến thức/Kỹ năng cần thiết
- Có kiến thức về báo cáo tài chính, hoạt động
quản lý cân đối vốn của ngân hàng và sản phẩm
Treasury, kiến thức về quản trị rủi ro theo thông
lệ quốc tế Basel.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp kết nối các vấn đề
và đề xuất, xây dựng văn bản chính sách;
- Có kiến thức về thống kê, kinh tế lượng, toán
tài chính; khả năng sử dụng Excel nâng cao và
1 số ngôn ngữ lập trình (SQL, VBA…) để xử
lý và mô hình hóa dữ liệu là 1 lợi thế.
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