MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG THỊ TRƯỜNG VỐN NĂM 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 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.

STT
01.

Yêu cầu và mô tả cụ thể:

Phòng/Ban
Thị
trường
vốn

Vị trí
CV/CVC
Tư vấn M&A

Số
lượng
chỉ tiêu
01

Địa
điểm
làm việc
Hà Nội

Mô tả công việc
 Gặp gỡ khách hàng, giới thiệu về các
dịch vụ ngân hàng đầu tư và tìm hiểu
nhu cầu khách hàng về huy động vốn
chủ hoặc vốn nợ.
 Làm việc với khách hàng để thu thập
thông tin, xây dựng các bản chào giới
thiệu cơ hội đầu tư, bao gồm bản chào
sơ bộ và bản chào chi tiết về doanh
nghiệp bao gồm các nội dung như
thông tin cơ bản về doanh nghiệp, hoạt
động kinh doanh, mạng lưới phân phối,
tình hình tài chính, cấu trúc giao
dịch,…
 Xây dựng các mô hình định giá xác
định giá trị doanh nghiệp, dòng tiền thu
xếp vốn và tư vấn khách hàng cấu trúc
giao dịch hợp lý.
 Thường xuyên trao đổi, liên lạc, tìm
kiếm các đơn vị tư vấn trong và ngoài
nước để mở rộng mối quan hệ và có
thể giới thiệu cơ hội đầu tư cho nhiều
khách hàng tiềm năng.
 Phối hợp với các công ty con như
CTQLQ, CTCK của NHCTVN và
Khối KHDN cũng như các chi nhánh
của NHCTVN trong quá trình triển
khai giao dịch.
 Trực tiếp tác nghiệp cùng CN hoặc các

Yêu cầu
 Trình độ: Theo yêu cầu chung
- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân
hàng, hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành
thạo, IELTS 6.5 hoặc TOEIC 850
 Kỹ năng chuyên môn:
- Có tư duy về tài chính, tính logic, kết
nối các chỉ số để đưa ra các nhận định,
đánh giá và dự báo vĩ mô/ngành. Có
kiến thức về mô hình hoạt động và
chuỗi giá trị của các doanh nghiệp trong
một hoặc vài ngành cụ thể.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, truyền tải thông
tin ngắn gọn, đi vào trọng tâm. Khả
năng phát triển mạng lưới đối tác, khách
hàng
- Khả năng lập mô hình tài chính, mô
hình kinh tế lượng và phân tích, nhận
định xu hướng tốt, chuyên sâu về một
hoặc một số ngành nghề cụ thể;
- Kỹ năng chuyên sâu về Excel và
Powerpoint. Ngoài ra ưu tiên có kinh
nghiệm làm việc với các phần mềm thu
thập phân tích dữ liệu (FiinPro,
Bloomberg), và ứng viên sử dụng thành
thạo các ngôn ngữ xử lý dữ liệu như
VBA là 1 lợi thế;
 Kinh nghiệm:

STT

Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng
chỉ tiêu

Địa
điểm
làm việc

Mô tả công việc
công ty con để cung cấp dịch vụ
NHĐT cho khách hàng
 Làm việc với team IB của MUFG để
mở rộng hợp tác giữa 2 team liên quan
tới hoạt động ngân hàng đầu tư. Chuẩn
bị các tài liệu, phối hợp với team IB,
team ngân hàng thương mại của
MUFG tại Singapore và Việt Nam
 Phát triển mạng lưới đối tác với các
định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn
trong và ngoài nước.
 Thực hiện các công việc khác theo
phân công của lãnh đạo phòng.

02

Thị
trường
vốn

CV/CVC
Tư vấn thu
xếp vốn

02

Hà Nội

 Tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng có
nhu cầu về tư vấn thu xếp vốn.
 Làm việc với khách hàng để thu thập
thông tin, thực hiện thẩm định khách
hàng.
 Xây dựng bản chào giới thiệu nhu cầu
tài trợ vốn, bao gồm các nội dung như:
thông tin cơ bản về doanh nghiệp, hoạt
động kinh doanh, mạng lưới phân phối,
tình hình tài chính, tổng nhu cầu cấp
tín dụng, phương thức cấp tín dụng,
mục đích sử dụng vốn, phướng án/ dự

Yêu cầu
- Đối với vị trí CV: tối thiểu 01 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực tài chính/ngân
hàng/chứng khoán/quỹ đầu tư, có kinh
nghiệm ở các mảng, lĩnh vực liên quan
đến QHKH, phân tích doanh nghiệp,
chứng khoán, tư vấn đầu tư và mua bán
sáp nhập doanh nghiệp.
- Đối với vị trí CVC: Tối thiểu 03 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động
tài chính/ngân hàng/chứng khoán/quỹ
đầu tư, có kinh nghiệm ở các mảng, lĩnh
vực liên quan đến QHKH, phân tích
doanh nghiệp, chứng khoán, tư vấn đầu
tư và mua bán sáp nhập doanh nghiệp.
Kinh nghiệm xử lý giao dịch mua bán
sáp nhập là 1 lợi thế.
 Kỹ năng mềm:
- Khả năng thuyết trình/diễn đạt;
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng điều phối
hoạt động;
- Khả năng làm việc độc lập và theo
nhóm;
- Khả năng làm việc trong môi trường áp
lực cao;
- Tính chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ chi tiết
 Trình độ: Theo yêu cầu chung
- Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân
hàng, hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành
thạo, IELTS 6.5 hoặc TOEIC 850.
 Kỹ năng chuyên môn:
- Hiểu biết sâu về Luật các TCTD, Luật
Chứng khoán và các quy định của pháp
luật, NHNN liên quan đến hoạt động
ngân hàng đầu tư, tín dụng.
- Có khả năng đọc, phân tích chuyên sâu
Báo cáo tài chính và Tài chính doanh
nghiệp.

STT

Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng
chỉ tiêu

Địa
điểm
làm việc

Mô tả công việc











03.

Thị
trường
vốn

CV/CVC
Dịch vụ trái
phiếu

01

Hà Nội

án sử dụng vốn, thông tin về lãi suất,
phí đề xuất,…
Phân phối bản chào đến các đối tác tài
trợ vốn tiềm năng. Tổ chức các buổi
hội thảo giới thiệu về khách hàng với
các đối tác tài trợ vốn tiềm năng.
Trực tiếp tác nghiệp cùng CN hoặc các
công ty con để cung cấp dịch vụ tư vấn
thu xếp vốn cho khách hàng.
Điều phối giữa Chi nhánh, khách hàng
và đối tác tài trợ vốn đảm bảo kết nối
được nhu cầu các bên.
Đề xuất phương án thu xếp vốn phù
hợp cho khách hàng.
Hỗ trợ tìm kiếm, giới thiệu các tổ chức
tư vấn (luật, tài chinh, kiểm toán) có uy
tín và kinh nghiệm để thực hiện tư vấn
cho khách hàng trong quá trình cung
cấp dịch vụ (nếu cần).
Phát triển mạng lưới đối tác với các
định chế tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn
trong và ngoài nước.
Thực hiện các công việc khác theo
phân công của lãnh đạo phòng.

 Xây dựng, thiết kế cấu trúc các SPDV
trái phiếu doanh nghiệp phù hợp với nhu
cầu thu xếp vốn của khách hàng doanh
nghiệp.
 Phối hợp Công ty chứng khoán để tư
vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tư
vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn tài
chính dự án; tư vấn tái cấu trúc vốn; tư vấn
chiến lược ... theo quy định của pháp luật
 Thiết lập & triển khai các dịch vụ liên

Yêu cầu
- Có khả năng phân tích, thẩm định, đánh
giá rủi ro và hiệu quả phương án đầu tư.
 Kinh nghiệm:
- Đối với vị trí CV: Tối thiểu 01 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động
tài chính/ngân hàng/chứng khoán/quỹ
đầu tư, có kinh nghiệm ở các mảng, lĩnh
vực liên quan đến tín dụng, QHKH, tài
chinh doanh nghiệp, tư vấn đầu tư. Có
kinh nghiệm về mảng tư vấn thu xếp
vốn là 1 lợi thế.
- Đối với vị trí CVC: Tối thiểu 03 năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động
tài chính/ngân hàng/chứng khoán/quỹ
đầu tư, có kinh nghiệm ở các mảng, lĩnh
vực liên quan đến tín dụng, QHKH, tài
chinh doanh nghiệp, tư vấn đầu tư. Có
kinh nghiệm về mảng tư vấn thu xếp
vốn là 1 lợi thế.
 Kỹ năng mềm:
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
- Kỹ năng thuyết trình và đào tạo: thành
thạo
- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
- Kỹ năng làm việc trong môi trường áp
lực cao;
- Tính chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ chi tiết
 Trình độ: Theo yêu cầu chung
- Chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Kiểm
toán, Tài chính doanh nghiệp
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành
thạo, IELTS 6.0 hoặc TOEIC 800
 Kỹ năng chuyên môn:
- Có hiểu biết về lĩnh vực ngân hang, đầu
tư, tư vấn tài chính và các lĩnh vực có
liên quan tới các SPDV ngân hàng đầu
tư, SPDV liên quan tới trái phiếu doanh
nghiệp.

STT

Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng
chỉ tiêu

Địa
điểm
làm việc

Mô tả công việc
quan tới phát hành trái phiếu doanh nghiệp
như: DV đại lý phát hành, DV quản lý Tài
sản bảo đảm, Dịch vụ tài khoản trái phiếu
tới Chi nhánh;
 Thiết lập kênh phân phối, bán SPDV
liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp theo
quy định của pháp luật.
 Xây dựng, triển khai các quy trình
hướng dẫn SPDV và bán SPDV liên quan
tới trái phiếu doanh nghiệp; chủ động đề
xuất các giải pháp cải tiến quy chế, quy
định, quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất
lượng SPDV.
 Công việc khác: Thực hiện các công
việc khác theo phân công của Lãnh đạo
Ban

04.

Thị
trường
vốn

CV/CVC
Kinh doanh
trái
phiếu
niêm yết

01

Hà Nội

 Theo dõi thị trường trái phiếu hàng
ngày, tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
 Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ
với các đối tác để phục vụ cho việc kinh
doanh trái phiếu: Tìm kiếm doanh nghiệp
có nhu cầu phát hành/ bán trái phiếu niêm
yết; tìm kiếm đối tác có nhu cầu mua trái
phiếu.
 Phân tích, đánh giá tổ chức phát hành,
trái phiếu, lập tờ trình đề xuất mua trái
phiếu doanh nghiệp niêm yết tốt, đề xuất
thời gian dự kiến nắm giữ, kinh doanh trái
phiếu nhằm mang lại lợi nhuận và đảm
bảo rủi ro cho ngân hàng.
 Soạn thảo hợp đồng với khách hàng,
các tờ trình nội bộ và các văn bản phục vụ

Yêu cầu
- Có hiểu biết về luật chứng khoán, các
văn bản hướng dẫn liên quan tới dịch vụ
chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
- Có hiểu biết về kinh tế vĩ mô trong nước
và quốc tế.
 Kinh nghiệm: tối thiểu 01- 03 năm
kinh nghiệm vị trí quan hệ khách hàng tại
một tổ chức tín dụng hoặc công ty chứng
khoán, có kinh nghiêm tín dụng, phân tích
tài chính, doanh nghiệp.
 Kỹ năng mềm:
- Khả năng thuyết trình/diễn đạt;
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng điều phối
hoạt động;
- Khả năng làm việc độc lập và theo
nhóm;
- Khả năng làm việc trong môi trường áp
lực cao;
- Tính chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ chi tiết
 Khác: Ưu tiên nam giới, ưu tiên tuyển
dụng nội bộ từ TSC và chi nhánh
VietinBank.
 Trình độ: Theo yêu cầu chung
- Chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán, Kiểm
toán, Tài chính doanh nghiệp
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh thành
thạo, IELTS 6.0 hoặc TOEIC 800
 Kỹ năng chuyên môn:
- Có hiểu biết về lĩnh vực ngân hàng, đầu
tư, tư vấn tài chính và các lĩnh vực có
liên quan tới các SPDV ngân hàng đầu
tư, SPDV liên quan tới trái phiếu doanh
nghiệp.
- Có hiểu biết về luật chứng khoán, các
văn bản hướng dẫn liên quan tới dịch vụ
chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp
- Có hiểu biết về kinh tế vĩ mô trong nước
và quốc tế.
 Kinh nghiệm: tối thiểu 01-03 năm kinh

STT

Phòng/Ban

Vị trí

Số
lượng
chỉ tiêu

Địa
điểm
làm việc

Mô tả công việc
công việc kinh doanh trái phiếu của Phòng
Thị trường vốn
 Theo dõi, quản lý, cập nhật danh mục
trái phiếu niêm yết được phân công, có đề
xuất kinh doanh trái phiếu, tìm kiếm đối
tác nhằm kinh doanh trái phiếu để tạo lợi
nhuận cho ngân hàng.
 Phối hợp bộ phận kế toán và các phòng
liên quan để hạch toán, theo dõi, đối chiếu
số liệu kinh doanh, lưu trữ chứng từ liên
quan.
 Thực hiện các công tác báo cáo liên
quan tới mảng kinh doanh trái phiếu niêm
yết.
 Thực hiện các công việc khác theo
phân công của Lãnh đạo phòng.

Yêu cầu
nghiệm trong mảng kinh doanh trái phiếu,
đặc biệt là trái phiếu niên yết.
 Kỹ năng mềm:
- Khả năng thuyết trình/diễn đạt;
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng điều phối
hoạt động;
- Khả năng làm việc độc lập và theo
nhóm;
- Khả năng làm việc trong môi trường áp
lực cao;
- Tính chủ động, sáng tạo, tỉ mỉ chi tiết
 Khác: Ưu tiên nam giới, ưu tiên tuyển
dụng nội bộ từ TSC và chi nhánh
VietinBank.

