MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK – 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 ngoai;

-

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

STT

Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng
chỉ
tiêu

Địa
điểm
làm việc

Mô tả công việc

Yêu cầu

1. Phân tích và lập kế  Kinh nghiệm:

1.

Trường
Đào tạo và
PTNNL –
Phòng Phát
triển
chương
trình đào
tạo

CVC

1

Hà Nội

hoạch ĐT – PTNNL theo
chuẩn mực và thông lệ
quốc tế phù hợp với nhu
cầu của NHCT;
2. Phát triển chương trình
ĐT – PTNNL trên cơ sở
nhu cầu ĐT - PTNNL của
đơn vị, NHCT từng thời
kỳ và tham gia giảng dạy
một số chuyên đề.
3. Tổ chức chương trình
ĐT – PTNNL;
4. Đánh giá hiệu quả ĐT –
PTNNL qua các phương
pháp;
5. Thực hiện hoạt động
nghiên cứu khoa học theo
yêu cầu của NHCT.

1

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo – phát triển
nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.
- Ưu tiên các ứng viên: Đã làm công tác đào tạo tại các ngân hàng, hiểu
biết về hoạt động ngân hàng và các sản phẩm bancass; có kinh nghiệm
triển khai các chương trình đào tạo dành cho đội ngũ Lãnh đạo/quản lý;
 Kỹ năng/Khả năng:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp phục vụ mục đích phân tích;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, quản lý thời gian và tổ chức
công việc;
- Sáng tạo, thích nghi, chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc
độc lập cũng như làm việc theo nhóm tốt.
- Kỹ năng thuyết trình, giảng dạy.
- Khả năng ứng dụng và khai thác các công cụ hỗ trợ công tác giảng dạy.
 Yêu cầu khác
- Trung thực, khách quan, thẳng thắn, chịu khó học hỏi, cầu tiến, cởi mở,
lịch thiệp, biết lắng nghe;
- Chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao.
- Ưu tiên các ứng viên sẵn sàng đi công tác và làm việc vào các ngày
cuối tuần.

