VIETINBANK LÀO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào) là công ty con 100%
vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Hiện nay, mạng lưới
VietinBank Lào có 01 Trụ sở chính tại thủ đô Viêng Chăn và 02 Chi nhánh (01 Chi nhánh tại
Phía nam Thủ đô Viêng chăn; 01 Chi nhánh tại Pakse, tỉnh Champasak, Lào) và Phòng Giao
dịch Mê Kông tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.
 Với định hướng trở thành Ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Lào;
 Với môi trường làm việc năng động, nhân văn và không ngừng phát triển VietinBank Lào
luôn CẦN và chào đón BẠN gia nhập đến ngôi nhà chung VietinBank Lào.
 Đến với VietinBank Lào Bạn sẽ được;
 Được thăng tiến trong môi trường công bằng và chuyên nghiệp;
 Được hưởng mức lương xứng đáng với vị trí công việc Bạn đảm nhận;
 Được hưởng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác;
 Được tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỷ năng quản lý;
Nhằm đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tại VietinBank Lào là một trọng
tâm trong chiến lược phát triển nhân sự, VietinBank Lào triển khai chương trình tuyển dụng tập
trung Đợt II/2022.
Hiện tại, VietinBank Lào có nhu cầu cần tuyển dụng 09 chỉ tiêu làm việc tại Thủ đô
Viêng chăn và tỉnh Champasak, cụ thể như sau;
1.
Chỉ tiêu tuyển dụng:
1.1 Làm việc tại Thủ đô Viêng chăn
Phó Phòng Dịch vụ khách hàng Trụ sở chính (01 chỉ tiêu);
Vị trí Phó phòng CNTT & NHS (01 chỉ tiêu);
Vị trí Cán bộ Quan hệ khách hàng (02 chỉ tiêu);
Vị trí Cán bộ Tài trợ thương mại (01 chỉ tiêu);
Vị trí Cán bộ Điện toán (01 chỉ tiêu);
Vị trí Cán bộ Kiểm toán nội bộ (01 chỉ tiêu);
1.2. Làm việc tại Thành phố Pakse, tỉnh Champasak
Vị trí Cán bộ Quan hệ khách hàng (02 chỉ tiêu)
2.
Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 10/08/2022
3.
Chi tiết mô tả công việc của các vị trí tuyển dụng: PHỤ LỤC 01
4.
Cách thức ứng tuyển:
4.1. Cách thức nộp hồ sơ:
Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Quản lý nhân sự & Hành chính Ngân hàng VietinBank Lào địa
chỉ: số 268, Đường Lanexang, Phường Hatsady, Quận Chanthabouly, Thủ đô Viêng chăn.
Cách 2: Ứng viên có thể nộp hồ sơ File mềm về địa chỉ Mail: chanthida@vietinbank.vn (SĐT:
0856.2099.52.6868) hoặc Phimmasones@vietinbank.vn (SĐT: 020 94321692)

4.2. Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển
Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank. Ứng viên Download mẫu biểu tại
đường dẫn sau : http://tuyendung.vietinbank.vn/hr/online/vn/tro-giup/Download/
Sơ yếu lý lịch tự thuật trong giai đoạn 03 tháng gần nhất có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận
của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;
Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực);
Bản sao các chứng chỉ: ngoại ngữ/tin học,…(không cần công chứng/chứng thực);
Giấy xác nhận nơi cư trú
Hộ khẩu gia đình;
Giấy xác nhận Lý lịch tư pháp;
Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 03 tháng gần nhất.
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5.
Hình thức thi tuyển:
Vòng 1: Tuyển chọn hồ sơ và Thi viết (căn cứ trên kết quả tuyển chọn hồ sơ đạt yêu cầu
để được tham gia thi viết);
Vòng 2: Phỏng vấn chuyên sâu (căn cứ trên kết quả tại Vòng 1, số lượng ứng viên được
lựa chọn phỏng vấn vòng 2).
Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:
1. Chị: Chanthida OUDOMSITH – P. QLNS & HC – ĐT: 0856.2099.52.6868
2. Anh: Sathaphone PHIMMASONE – Cán bộ P. QLNS &HC – Số ĐT: 02094321692
VietinBank Lào không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.
Trân trọng./.

PHỤ LỤC 01: MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
Vị trí
Phó Phòng Dịch vụ
khách hàng Trụ sở
chính VietinBank
Lào

Mô tả công việc
Yêu cầu
 Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác
 Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc
- Kiểm soát việc thực hiện các giao dịch chi tiêu nội bộ,
 Trình độ:
chi trả lương và các khoản thu nhập khác cho cán bộ, nhân
 Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính
viên.
quy tập trung về một trong các nghành: Tài chính ngân hàng,
- Quản lý, theo dõi hạch toán kế toán TSCĐ, CCDC, kho Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Kiểm toán hoặc chuyên
ấn chỉ.
nghành liên quan.
- Đầu mối phối hợp với các phòng ban liên quan lập các
 Có kiến thức về quản trị tài chính và quản trị kế toán.
kế hoạch tài chính.
 Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Thành thạo tiếng Việt.
- Kiểm tra, chỉ đạo công tác kế toán, tài chính, báo cáo Trình độ tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên biết tiếng Lào.
thống kê của VietinBank Lào đảm bảo hạch toán đầy đủ,
 Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin
kịp thời, chính xác, hồ sơ chứng từ kế toán được lưu trữ đầy học văn phòng thông dụng như MS Word, MS Excel, MS
đủ, khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán theo quy định Outlook,..
của pháp luật và VietinBank Lào.
 Kinh nghiệm
- Lập các báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo quy
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực
định
kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính – ngân hàng hoặc có kinh
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo trong công tác hạch toán kế nghiệm làm việc có liên quan đến công việc vị trí ứng tuyển.
toán, quản lý tài chính, chi tiêu nội bộ.
 Kỷ năng
- Tham gia góp ý xây dựng hoặc chỉnh sửa cơ chế, chính
- Kỷ năng Quản lý, tổ chức công việc;
sách, quy trình nghiệp vụ có liên quan trong khuôn khổ quy
- Kỷ năng phân tích và lập kế hoạch;
định của pháp luật Lào và của VietinBank (khi được yêu
- Kỷ năng giao tiếp thuyết phục;
cầu).
- Kỷ năng truyền đạt thông tin mạch lạc, rõ rang, chuẩn
- Nghiên cứu văn bản, chế độ, đào tạo cán bộ trong phòng. xác.
- Kỷ năng chuyên môn: Phân tích tài chính kế toán
 Yêu cầu khác;
- Độ tuổi không quá 45 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
 Mức lương theo thỏa thuận

Vị trí
Phó phòng Công
nghệ thông tin &
Ngân hàng số

Mô tả công việc
 Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác;
Điều hành các hoạt động của Phòng CNTT & NHS
khi Trưởng Phòng đi công tác, nghỉ phép hoặc đau
ốm;
Xây dựng, phát triển, quản trị, nghiên cứu khai thác
và triển khai hệ thống CNTT để áp dụng vào các hoạt
động nghiệp vụ;
Lập kế hoạch, chịu trách nhiệm điều phối hoạt động
của Phòng CNTT & NHS theo phân công nhiệm vụ;
Duy trì, đảm bảo môi trường làm việc an toàn và bảo
mật. Quản lý rủi ro của IT và các lĩnh vực liên quan.
Xây dựng tài liệu, hướng dẫn sử dụng;
Tham gia các dự án CNTT liên quan đến hệ thống
giao dịch;
Thực hiện lập kế hoạch năng lực IT và ngân sách IT.
Tiếp nhận, phân tích, đánh giá các yêu cầu phần mềm;
Phát triển Kế hoạch khắc phục sự cố và đảm nhiệm
các chức năng của Điều phối viên khắc phục sự cố;
Xây dựng các phần mềm, công cụ hỗ trợ;
Tham gia nghiên cứu, phân tích, triển khai, phát triển
các giải pháp phần mềm CNTT, ứng dụng công nghệ
mới để tăng năng suất lao động;
Quản lý việc cải tiến/sửa đổi phần mềm giao dịch, kế
toán và hệ thống online hiện tại của đơn vị;
Quản lý việc mua sắm và bảo trì phần mềm và phần
cứng;
Tuyển dụng, đào tạo, tư vấn để nhân viên phát triển
tốt năng lực;

Yêu cầu
1. Trình độ đào tạo:
 Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy tập
trung, chuyên nghành Công nghệ thống tin, hệ thống thông tin
quản lý hoặc các nghành liên quan.
 Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Thành thạo tiếng Việt. Có
khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh chuyên nghành. Ưu tiên
biết tiếng Lào.
2. Kinh nghiệm:
 Sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình như Java/.Net.
 Lập trình thành thạo với hệ CSDL như MS SQL hoạc
Oracle
 Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong
ngành Ngân hàng, chứng khoán liên quan đến CNTT.
3. Kỷ năng
- Khả năng tư duy logic;
- Khả năng đánh giá, phân tích và ra quyết định;
- Kỷ năng thuyết trình và thuyết phục giỏi;
- Kỷ năng làm việc độc lập/nhóm tốt;
4. Yêu cầu khác
- Không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt
 Mức lương theo thỏa thuận

Vị trí

Cán bộ Tài trợ
thương mại

Mô tả công việc
Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Trưởng
phòng và BĐH.
 Thực hiện tiếp thị, tư vấn, bán câc sản phẩm Tài trợ
thương mại (TTTM).

Phối hợp với cán bộ QHKH thực hiện công tác tiếp
thị, tư vấn, bán các sản phẩm TTTM;

Tìn hiểu nhu cầu khách hàng;

Đề xuất, thực hiện các giải pháp TTTM cho khách
hàng;
 Thực hiện các công việc tác nghiệp TTTM.

Trực tiếp thực hiện các thao tác nghiệp vụ TTTM;

Phối hợp với cán bộ QHKH theo dõi các khoản tài trợ,
chiết khấu, các Nghĩa vụ thanh toán của khách hàng,
theo dõi nguồn tiền đi và về qua các kênh chuyển tiề,
TTTM và các nguồn khác để thu nợ, thanh toán đúng
hạn.

Báo cáo kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá
trình xử lý các nghiệp vụ đến người có thẩm quyền.
 Công tác khác:

Nghiên cứu các văn bản tài liệu mới liên quan về
TTTM, đề xuất cải tiến đối với các sản phẩm và
nghiệp vụ TTTM;

Các công tác khác theo phân công của cấp trên.

Chủ động tham gia các lớp đào tạo, tự đào tạo qua
công việc, hoàn thành kế hoạch đào tạo cá nhân;

Đào tạo cán bộ khác theo phân công của lãnh đạo
phòng

Yêu cầu

1. Trình độ đào tạo:
Tốt nghiệp đại học chính quy tập trung, chuyên nghành
Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, kiểm toán, Quản trị
kinh doanh, Đầu tư.
2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực tài trợ thương mại, tín dụng tại các Ngân hàng
thương mại.
3. Kỷ năng, kiến thức:
- Kỷ năng phân tích, tổng hợp.
- Nắm vững các SPDV TTTM của Ngân hàng.
- Tiếng Anh tốt, thành thạo tin học văn phòng.
- Kỷ năng bán hàng tốt;
- Kỷ năng thuyết trình và thuyết phục giỏi;
- Kỷ năng làm việc độc lập/nhóm tốt;
- Am hiểu kinh tế vĩ mô;
- Hiểu biết luật NHNN Lào, luật các TCTD tại Lào, các
quy tắc ứng xử, thông lệ quốc tế về TTTM và hiểu biết các luật
có liên quan.
- Am hiểu sâu về nghiệp vụ TTTM, nghiệp vụ tín dụng
ngân hàng.
- Cập nhật các chủ trương, chính sách liên quan đến
TTTM của Nhà nước Lào, NHCT VN và VietinBank Lào.
- Nắm vững quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ
TTTM.
4. Yêu cầu khác
- Không quá 40 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.

Vị trí

Mô tả công việc

Cán bộ QHKH


Mục đích của vị trí: Chủ động ra ngoài tìm kiếm
khách hàng, phát triển khách hàng, thực hiện công tác bán
hàng và quan hệ khách hàng nhằm mục địch đạt được kế
hoạch kinh doanh được giao và tuân thủ quy định của pháp
luật hiện hành và quy định của VietinBank Lào.

Phạm vi công việc:

Tìm kiếm, khai thác, tiếp thị, trực tiếp bán các sản
phẩm, dịch vụ ngân hàng để phát triển khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên
quan tới SPDV (mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay
vốn); thu thập hồ sơ của khách hàng đề nghị vay vốn
theo danh mục và các điều kiện cơ bản ban đầu;

Chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với các
khách hàng hiện hữu, khai thác danh sách khách
hàng tiềm năng để tiếp thị, bán các SPDV ngân hàng
và giới thiệu bán chéo các SPDV khác;

Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thắc mắc từ
khách hàng trong phạm vi có thẩm quyền;

Đề xuất các sản phẩm, cơ chế, chính sách đặc thù
theo phân khúc/nhóm khách hàng quản lý.

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ
cạnh tranh trong phân khúc quản lý, triển khai
phương pháp phân khúc thị trường;

Yêu cầu
- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.
 Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Thành thạo tiếng Việt.
Trình độ tiếng Anh giao tiếp. Ưu tiên biết tiếng Lào
 Mức lương theo thỏa thuận đối với các ứng viên có kinh
nghiệm.
1. Trình độ đào tạo:
Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên hệ tập trung, chuyên
nghành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, kiểm toán,
Quản trị kinh doanh, Đầu tư.
2. Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm
tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.
3. Kỷ năng:
- Lập kế hoạch bán hàng;
- Bán hàng hiệu quả;
- Xây dựng và quản lý các mối quan hệ;
- Giao tiếp, đàm phán
4. Kiến thức.
- Có kiến thức về sản phẩm dịch vụ ngân hàng;
- Có khả năng theo dõi, đánh giá đưa ra các giải pháp
phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro hiệu quả trong công tác
bán hàng.
5. Yêu cầu khác
- Không quá 30 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.
 Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Thành thạo tiếng Việt.
Trình độ tiếng Anh giao tiếp.

Mức lương theo thỏa thuận đối với các ứng viên có
kinh nghiệm.

Vị trí

Mô tả công việc
Xác minh thông tin của khách hàng, đánh giá và
chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin
trong hồ sơ của khách hàng.

Phân tích khách hàng và nhu cầu vay vốn của khách
hàng, đánh giá lợi ích, rủi ro của khách hàng gửi cấp
có thẩm quyền khi đề xuất cấp tín dụng đối với
khách hàng và chịu trách nhiệm đối với các khoản
tín dụng được cấp.

Thực hiện kiểm tra, giám sát khách hàng trước,
trong và sau khi cấp tín dụng; Theo dõi, đôn đốc
khách hàng trả nợ đúng hạn; Cập nhật thông tin
khách hàng vào hệ thống để phục vụ công tác khai
thác thông tin, cảnh báo sớm các dấu hiệu rủi ro cho
các bộ phận liên quan;

Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng
phương án xử lý, thu hồi nợ quá hạn/nợ xấu.
 Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
 Chuyên viên quản trị hệ thống

Cài đặt và cấu hình phần mềm, phần cứng;

Quản lý máy chủ mạng và các công cụ công nghệ;

Thiết lập tài khoản và máy trạm;

Giám sát hiệu suất và bảo trì hệ thống theo yêu cầu;

Khắc phục sự cố gián đoạn và sự cố ngừng hoạt
động;

Đảm bảo an ninh mạng không qua kiểm soát truy
cập

Nâng cấp hệ thống với các phiên bản và mô hình
mới;

Yêu cầu



Cán bộ điện toán

Trình độ đào tạo:
Tốt nghiệp đại học trở lên, hệ tập trung dài hạn, chuyên
nghành phù hợp với các vị trí tuyển dụng trong và ngoài nước
chuyên nghành: Công nghệ thống tin, hệ thống thông tin quản lý
hoặc các nghành liên quan.
2. Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm
CNTT tại các Ngân hàng thương mại.
- Kinh nghiệm làm Chuyên viên quản trị hệ thống, Quản
trị viên mạng hoặc vai trò tương tự.
- Có kinh nghiệm với cơ sở dữ liệu, mạng (LAN, WAN).
3. Kỷ năng:
1.

Vị trí

Mô tả công việc
Phát triển chuyên môn để đào tạo nhân viên mới;
Xây dựng kho tài liệu nội bộ chuyên về kỷ thuật,
hướng dẫn sử dụng và chính sách CNTT.
 Chuyên viên phát triển ứng dụng CNTT

Tiếp nhận yêu cầu điều chỉnh/phát triển phần mềm
từ đó phân tích yêu cầu, xây dựng kế hoạch triển
khai.

Lập trình phát triển các phần mềm, xây dựng và
thiết kế các báo cáo đáp ứng đúng yêu cầu kinh
doanh.

Hỗ trợ bộ phận phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp
trong những vấn đề liên quan đến kỷ thuật để tối ưu
và phát triển phần mềm.

Tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ từ
nhà cung cấp giải pháp.

Tham gia nghiên cứu triển khai sản phẩm, tìm hiểu
và cập nhật, đề xuất các vấn đề liên quan đến việc
duy trì/xây dựng/phát triển phần mềm, triển khai các
phần mềm, các hệ thống kết nối
 Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao
 Nghiên cứu các quy định của Pháp luật, các chuẩn
mực kế toán, kiểm toán; các cơ chế, chính sách hiện hành
của Nhà nước Lào và yêu cầu cụ thể về hoạt động kinh
doanh của VietinBank Lào để tham gia xây dựng các cơ
chế, quy chế, các quy trình nghiệp vụ của hệ thống
VietinBank Lào và phục vụ nhiệm vụ, kế hoạch kiểm toán
hàng năm.



Cán bộ Kiểm toán

Yêu cầu
- Kỷ năng rà soát, tổng hợp số liệu;
- Kỷ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
4. Kiến thức.
- Kiến thức về bảo mật hệ thông phát hiện xâm nhập và
sao lưu/phục hồi dữ liệu.
- Kiến thức nâng cao về một trong những nền tảng phát
triển phần mềm: Dotnet, Java.
- Có kiến thức về một số ngôn ngữ lập trình phổ
biến:C/C++, Java, Pet…cùng với PHP/MySQL, Python……
5. Yêu cầu khác
- Không quá 30 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
- Ngoại hình khá, sức khỏe tốt.
 Ngôn ngữ yêu cầu sử dụng: Thành thạo tiếng Việt.
Trình độ tiếng Anh giao tiếp.
 Mức lương theo thỏa thuận đối với các ứng viên có
kinh nghiệm.

1. Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ
chính quy, tập trung dài hạn tại các trường đại học chuyên ngành
Kế toán kiểm toán, Kinh tế, Tài chính-ngân hàng, Quản trị kinh
doanh, Luật, và các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
2. Kinh nghiệm:
- Có kinh nghiệm làm việc trực tiếp tối thiểu 02 năm tại các
tổ chức tín dụng trong và ngoài nước hoặc kiểm toán viên kiểm

Vị trí

Mô tả công việc
 Giám sát việc tuân thủ quy định của Pháp luật nước
CHDCND Lào, Điều lệ VietinBank Lào, các quy chế, quy
trình nội bộ đối với Ban điều hành và tất cả các đơn vị,
phòng/ ban nghiệp vụ trong hệ thống.
 Rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về mức độ đầy
đủ, sự tuân thủ, tính thích hợp, hiệu lực, hiệu quả của hệ
thống kiểm soát nội bộ được thiết lập trong hệ thống
VietinBank Lào;
 Phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp
luật, vi phạm các cơ chế, chính sách, quy định, quy trình
nghiệp vụ của VietinBank Lào.
 Giám sát thường xuyên các hoạt động kinh doanh,
đánh giá việc chấp hành pháp luật, quy định, quy trình nội
bộ do VietinBank Lào ban hành của đơn vị trong hệ thống.
 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của
lãnh đạo phòng.

Yêu cầu
toán về hoạt động TC-NH tại các Công ty kiểm toán độc lập có
uy tín tại Lào và Việt Nam;
- Ưu tiên những sinh viên Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và
tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam.
3. Kiến thức:
- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, am hiểu pháp luật,
am hiểu về địa bàn kinh doanh Lào;
- Có khả năng nghiên cứu phân tích.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới
áp lực cao; Thành thạo tin học văn phòng.
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
* Mức lương theo thỏa thuận đối với ứng viên có kinh
nghiệm.

