MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK – ĐỢT 3/2022
1. Yêu cầu chung:
Bằng cấp: Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học/trên đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy (không bao gồm đào tạo liên

-

thông, văn bằng 2, tại chức, liên kết hoặc vừa học vừa làm) chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng tại các trường Đại
học : Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Đại học Hà Nội; Đại học
Quốc Gia Hà Nội. 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.
Ngành/Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh Doanh, Phân tích kinh

-

Doanh, Đầu tư tài chính; Đầu tư chứng khoán Toán kinh tế; Thống kê kinh tế.
Tuổi đời không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt.

-

2. Yêu cầu và mô tả cụ thể:
STT Phòng/Ban

1

Phòng
Quản lý
cân đối
vốn

Vị trí

Chuyên viên
Lãi suất

Số
lượng

2

Địa điểm
làm việc

Hà Nội

Mô tả công việc

Yêu cầu

- Tham gia nghiên cứu thông lệ quốc
tế và điều kiện thị trường để phối hợp
cùng nhóm xây dựng, đề xuất
nguyên lý, cơ chế, chính sách liên
quan đến định giá khoản vay; mua
bán vốn nội bộ; dự toán, theo dõi
hiệu quả thu nhập hoạt động và tỷ
suất sinh lời của khách hàng;

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong
một trong các lĩnh vực như tài chính,
ngân hàng, kiểm toán, nghiên cứu phân
tích, xây dựng mô hình;

- Tham gia nghiên cứu, hiện đại hóa
các hệ thống FTP, TOI (Total
Operation Income): tham gia xây
dựng test cases, thực hiện test và đưa

- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm

lên triển khai;
- Tham gia xây dựng các mô hình để
1

- Có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô và
thị trường tài chính ngân hàng;
- Có kiến thức tốt về quản trị tài chính,
rủi ro;
tham
gia
các
dự
án
như
FTP/TOI/RBP/ALM/Basel, hoặc có
kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài
sản Nợ/Có, quản lý rủi ro (quản lý thanh
khoản và rủi ro lãi suất…), kế hoạch tài
chính, phân tích kinh doanh/dữ liệu

STT Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng

Địa điểm
làm việc

Mô tả công việc
dự đoán các biến động về quy mô,
tình hình lãi suất thị trường, chi phí
vốn của ngân hàng;
- Thực hiện các báo cáo về phân tích,
dự báo tình hình, diễn biến lãi suất,
tình hình áp dụng chính sách để đưa
ra các đề xuất điều hành;
- Tham gia xây dựng chính sách điều
hành lãi suất huy động/cho vay, giá
điều chuyển vốn nội bộ (FTP), chính
sách ưu đãi cho khách hàng, phí trả
nợ trước hạn; tương tác với các khối
khách hàng/Chi nhánh để đề xuất các
chính sách giá, phí phù hợp. Tham
gia kiểm soát việc tuân thủ quy định
về lãi suất trong hệ thống NHCT;
- Tham gia góp ý các SPDV, chương
trình khuyến mại, ưu đãi của ngân
hàng

Yêu cầu
(SQL, VBA, Python, R,...), hoặc kiểm
toán, hoặc phân tích định lượng và mô
hình kinh tế lượng/mô hình dự báo thống
kê trong lĩnh vực kinh tế, tài chính –
ngân hàng, hoặc có các chứng chỉ CFA,
ACCA, CPA, CMA.
- Sử dụng tốt tiếng Anh, đọc hiểu các tài
liệu liên quan đến công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng. Ứng
viên có các chứng chỉ uy tín/giải thưởng
về tin học văn phòng hoặc khả năng sử
dụng một số ngôn ngữ lập trình là một
lợi thế.
- Có tư duy logic và tư duy phản biện tốt;
- Khả năng nắm bắt vấn đề nhanh, phân
tích, phán đoán;
- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
- Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng
như làm việc theo nhóm dưới áp lực
cao.

- Thực hiện các báo cáo liên quan tới
điều hành, giám sát lãi suất; Phối hợp
với các bộ phận khác thực hiện các
báo cáo liên quan.

2

Phòng
Quản lý
cân đối
vốn

Chuyên viên
ALM

2

Hà Nội

- Quản lý tổng thể tài sản Nợ/Có đảm
bảo tối ưu thu nhập lãi thuần trong
hạn mức rủi ro được phê duyệt.
- Quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân
hàng, triển khai các giải pháp/giao
dịch nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất
2

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong
một trong các lĩnh vực như tài chính,
ngân hàng, kiểm toán, nghiên cứu phân
tích, xây dựng mô hình;
- Có khả năng phân tích kinh tế vĩ mô và
thị trường tài chính ngân hàng;

STT Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng

Địa điểm
làm việc

Mô tả công việc

Yêu cầu

cho Sổ Ngân hàng.
- Xây dựng các mô hình dự báo dòng
tiền, phân tích hành vi khách hàng và
thực hiện kiểm định mô hình định kỳ.
- Xây dựng các kịch bản khủng hoảng
thanh khoản và các giải pháp đảm
bảo thanh khoản trong trường hợp
khủng hoảng.
- Giám sát các biến động hàng ngày
trên Bảng cân đối tài sản, đánh giá
rủi ro trên toàn bộ danh mục tài sản
Nợ/Có và theo dõi biến động lãi suất
của thị trường để cảnh báo và đề xuất
biện pháp kịp thời khi có những biến
động bất thường của các chỉ số phản
ánh tình hình hoạt động kinh doanh
và thị trường.

- Có kiến thức tốt về quản trị tài chính,
rủi ro;

- Rà soát, xây dựng các chính sách,
quy định liên quan tới quản lý tài sản
Nợ/Có, quản lý rủi ro thanh khoản,
rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng trong
từng thời kỳ.
- Thực hiện chức năng thư ký Hội
đồng Quản lý tài sản Nợ/Có.
- Thực hiện các báo cáo quản trị định
kỳ, báo cáo đột xuất trong phạm vi
công việc được phân công.
- Duy trì và nâng cấp các hệ thống
ALM, ILM.
3

- Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm
tham
gia
các
dự
án
như
FTP/TOI/RBP/ALM/Basel, hoặc có
kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tài
sản Nợ/Có, quản lý rủi ro (quản lý thanh
khoản và rủi ro lãi suất…), kế hoạch tài
chính, phân tích kinh doanh/dữ liệu
(SQL, VBA, Python, R,...), hoặc kiểm
toán, hoặc phân tích định lượng và mô
hình kinh tế lượng/mô hình dự báo thống
kê trong lĩnh vực kinh tế, tài chính –
ngân hàng, hoặc có các chứng chỉ CFA,
ACCA, CPA, CMA.
- Sử dụng tốt tiếng Anh, đọc hiểu các tài
liệu liên quan đến công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng. Ứng
viên có các chứng chỉ uy tín/giải thưởng
về tin học văn phòng hoặc khả năng sử
dụng một số ngôn ngữ lập trình là một
lợi thế.
- Có tư duy logic và tư duy phản biện tốt;
- Khả năng nắm bắt vấn đề nhanh, phân
tích, phán đoán;
- Kỹ năng sáng tạo và liên tục cải tiến;
- Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng
như làm việc theo nhóm dưới áp lực
cao.
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