MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG BÁN LẺ
-

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 kinh tế HCM, Đại học Ngân hàng HCM, Đại học kinh tế - tài chính HCM, Đại học Quốc gia
hoặc các trường đại học danh tiếng trong nước và nước ngoài;

-

Tuổi đời không quá 35 tuổi; Sức khỏe tốt.
2.

Yêu cầu và mô tả cụ thể:
Vị trí

Chuyên viên
xác
thực
thông
tin
RLOS

Số
lượng
chỉ tiêu
01

Địa
điểm
làm việc
Hà Nội

Mô tả công việc

Yêu cầu

Chịu trách nhiệm xác thực thông tin của
khách hàng đảm bảo bảo tính chính xác,
trung thực của thông tin nhập vào hệ
thống; đối chiếu tính đầy đủ, phù hợp quy
định hiện hành của NHCT; chỉnh sửa, cập
nhật lên hệ thống các thông tin sau xác
thực (nếu có) đảm bảo tính trung thực,
khách quan của thông tin trước khi hệ
thống chạy để cho ra kết quả phê duyệt,
thực hiện các công việc khác phát sinh
theo phân công của NHCT

 Trình độ: Theo yêu cầu chung
 Kỹ năng chuyên môn:
+ Thông thạo Excel, W ord và các phần mềm liên
quan đến nghiệp vụ tín dụng;
+ Có khả năng tiếp nhận, đọc hiểu, phân tích
chuyên sâu các quy định, hướng dẫn quy trình
tác nghiệp tín dụng, ngân hàng;
 Kinh nghiệm:
- Số năm kinh nghiệm liên quan: Tối thiểu 01 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
- Các kinh nghiệm làm việc có liên quan đến công
việc hiện tại: Kinh nghiệm làm việc trên các
chương trình, phần mềm liên quan đến nghiệp vụ
tín dụng; Kinh nghiệm xử lý công việc, hiểu biết
về
- cơ cấu tổ chức, chính sách quản trị; Có khả năng
đề xuất, triển khai cải thiện hiệu quả phương
pháp làm việc.
 Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng xử
lý công việc và chịu được áp lực
 Yêu cầu khác: Hiểu rõ các quy định, quy trình,
hướng dẫn liên quan đến chế độ tín dụng của
NHCTVN.

