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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 ngoài, Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Kế
toán - Kiểm toán, Quản lý rủi ro, Đầu tư, Chứng khoán, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương.

Tuổi đời không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt.

-

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

Vị trí

Số
lượng

Địa điểm
làm việc

Mô tả công việc
-

1

Phòng Kế
hoạch và
Quản trị
tài chính

Chuyên
viên/
Chuyên viên
chính phân
tích và quản
trị tài chính

-

5

Hà Nội

-

Thực hiện các báo cáo đánh giá tình
hình tài chính của ngân hàng; phân
tích đối thủ cạnh tranh, diễn biến
ngành và kinh tế vĩ mô; nghiên cứu
xác định yếu tố tác động đến hiệu quả
tài chính của ngân hàng;
Xây dựng, đề xuất kế hoạch tài chính
cho các đơn vị kinh doanh, định kỳ
thực hiện các báo cáo phân tích, báo
cáo đánh giá hiệu quả tài chính
chuyên sâu, đa chiều (sản phẩm dịch
vụ, chương trình động lực,
nhóm/phân khúc khách hàng, Chi
nhánh/khu vực…) từ đó đề xuất tham
mưu các phương án thúc đẩy, đảm
bảo mục tiêu kế hoạch.
Tham gia rà soát, cập nhật nguyên lý
phân bổ CPHĐ và quản trị tài chính
nội bộ.
1

Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học loại Khá trở
lên, hệ chính quy các trường
công lập tại các trường nêu tại
mục 1.
- Chuyên ngành: Tài chính
Ngân hàng, Kế toán kiểm toán,
Kinh tế học, Đầu tư, Quản trị
kinh doanh.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực kiểm
toán, phân tích quản trị tài
chính, ngân hàng;
- Hiểu biết tốt về nguyên lý kế
toán quản trị, phân tích tài
chính, các công cụ quản lý hiệu
quả hoạt động của ngân hàng;
- Ưu tiên các ứng viên có chứng
chỉ CPA/CFA/ACCA/CIMA;
ứng viên am hiểu về các chuẩn

STT Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng

Địa điểm
làm việc

Mô tả công việc
-

-

-

-

Yêu cầu

mực IFRS và các chính sách
Thực hiện các báo cáo phân tích tài
chính báo cáo các cơ quản quản lý,
thuế; ứng viên đã có kinh
các đơn vị xếp hạng tín nhiệm và đối
nghiệm tư vấn triển khai IFRS
tác.
và chính sách thuế tại các công
ty kiểm toán như E&Y, PWC,
Tham gia phát triển các hệ thống theo
KPMG.
dõi dữ liệu/ công cụ quản trị tài chính,
tham gia về mặt nghiệp vụ các dự án - Tiếng Anh tương đương 700
điểm TOEIC trở lên, có khả
hiện đại hóa.
năng làm việc với chuyên gia
Tham gia xây dựng/ cập nhật chính
nước ngoài và nghiên cứu độc
sách chế độ của các cơ quan quản lý
lập bằng tiếng Anh;
liên quan đến nghiệp vụ thuế;
Tham gia dự án triển khai, cập nhật - Tin học: Sử dụng thành thạo
phần mềm tin học văn phòng, có
chuẩn mực IFRS tại NHCTVN
kỹ năng tốt về EXCEL, ưu tiên
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
ứng viên có kinh nghiệm xây
phân công.
dựng, sử dụng các mô hình dự
báo.
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