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I. Tiêu chuẩn: 

 

Mã 

vị trí 

Mô tả công việc Tiêu chuẩn 

C01 

Cán bộ Chính sách tín dụng: 

- Thiết kế và đầu mối xây dựng khẩu vị rủi ro 

của ngân hàng; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý rủi ro tín 

dụng, quy trình tín dụng; 

- Triển khai/hướng dẫn thực hiện các quy định 

về tín dụng của Ngân hàng Nhà nước; 

- Xây dựng và quản lý chính sách phân cấp thẩm 

quyền phê duyệt tín dụng; 

- Xây dựng chính sách bảo đảm tín dụng, quy 

định về thẩm định, định giá và quản lý tài sản 

bảo đảm. 

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín 

dụng, Luật: (i) trong nước (các trường Học viện 

Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế 

quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật 

HN, khoa Luật trường Đại học quốc gia, Đại học 

Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM, 

Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM, Đại học Tài 

chính – Marketing TP. HCM); (ii) nước ngoài: 

Các trường Đại học có uy tín. 

- Tiếng Anh bằng C trở lên, thực hành tốt cả 04 kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết. 

- Thành thạo về Winword, Excel và các phần mềm 

ứng dụng văn phòng (chứng chỉ B trở lên); Power 

point; Share point… 

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo văn 

bản, chính sách. 

- Đối với nguồn tuyển dụng từ thị trường: Tối thiểu 

03 năm kinh nghiệm về công tác tín dụng trực tiếp 

đối với khách hàng doanh nghiệp/chính sách tín 

dụng/quản lý rủi ro tín dụng/phê duyệt tín 

dụng/pháp chế trong ngân hàng; Định giá tài sản 

tại các công ty thẩm định giá hoặc  ngân hàng. 

- Đối với nguồn tuyển dụng nội bộ VCB: Tối thiểu 

03 năm kinh nghiệm về công tác khách hàng 

doanh nghiệp hoặc 05 năm kinh nghiệm về công 

tác khách hàng thể nhân. Ưu tiên có Thẻ thẩm 

định viên về giá, Chứng chỉ định giá bất động sản, 

hoặc có chứng nhận đã tham gia khóa học về 

thẩm định giá. 

 

C02 Cán bộ Quản lý danh mục tín dụng: 
- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín 
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- Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro tín 

dụng (xếp hạng tín dụng nội bộ, 

PD,LGD,EAD…); 

- Đầu mối quản lý công tác xây dựng và rà soát 

định kỳ các báo cáo phân tích tín dụng theo 

ngành/lĩnh vực kinh tế; Xây dựng chính sách 

cho vay theo ngành/lĩnh vực kinh tế; 

- Xây dựng biện pháp quản lý danh mục tín 

dụng; 

- Giám sát danh mục tín dụng và lập báo cáo rủi 

ro tín dụng; 

- Điều phối các dự án của khối Quản trị rủi ro, 

Giám sát theo dõi các dự án được giao; Là đầu 

mối trực tiếp tiếp xúc với đối tác và các bộ 

phận nghiệp vụ nội bộ để đảm bảo tiến độ, chất 

lượng dự án. 

 

dụng, Luật: (i) trong nước (các trường Học viện 

Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế 

quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật 

HN, khoa Luật trường Đại học quốc gia, Đại học 

Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM, 

Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM, Đại học Tài 

chính – Marketing TP. HCM); (ii) nước ngoài: 

Các trường Đại học có uy tín. 

- Tiếng Anh bằng C trở lên, thực hành tốt cả 04 kỹ 

năng nghe, nói, đọc, viết. 

- Thành thạo về Winword, Excel và các phần mềm 

ứng dụng văn phòng (chứng chỉ B trở lên); Power 

point; Share point… 

- Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, soạn thảo văn 

bản, chính sách. 

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về phân tích danh 

mục tín dụng hoặc quản lý rủi ro tín dụng tại 

Ngân hàng, Công ty Quản lý quỹ, Công ty Chứng 

khoán; 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai các 

cấu phần của dự án Base II, quản lý các dự án về 

Base II (PMO) tại các ngân hàng trong và ngoài 

nước. 

C03 

Cán bộ Phân tích và định lượng rủi ro thị 

trường (MR), rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng 

(IRRBB) và rủi ro thanh khoản (LR) 

- Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp luận và 

mô hình để nhận biết và đo lường rủi ro thị 

trường (MR) đối với các sản phẩm kinh doanh 

vốn, đặc biệt các sản phẩm phái sinh (ngoại hối, 

lãi suất,...), đo lường rủi ro tín dụng đối tác; đo 

lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (IRRBB), 

ứng dụng các mô hình đo lường hành vi khách 

hàng, đo lường độ nhạy NII, EVE; đo lường rủi 

ro thanh khoản (LR), phân tích chênh lệch kỳ hạn 

tĩnh/động, mô hình hành vi ứng dụng trong LR, 

phát triển phương pháp luận tính toán vòng đời 

trung bình của tiền gửi không kỳ hạn. 

- Thiết kế các mô hình Backtesting, Stresstesting, 

CFP 

* Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc 

- Trình độ 

Cử nhân trong lĩnh vực toán kinh tế, tài chính, ngân 

hàng, kế toán, kiểm toán; Có hiểu biết về ngôn ngữ 

lập trình VBA; Tiếng Anh giao tiếp, đọc, viết tốt 

- Kinh nghiệm 

2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây 

dựng mô hình, quản trị rủi ro; Có kiến thức chuyên 

môn về nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng và quản trị 

rủi ro; Có hiểu biết về thông lệ thị trường đối với 

quản lý rủi ro thị trường, IRRBB và thanh khoản nói 

riêng;  

* Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân 

- Kỹ năng 

Lập kế hoạch và tổ chức công việc; Có kỹ năng làm 

việc nhóm; Giải quyết vấn đề ; Kỹ năng giao tiếp, 

truyền đạt thông tin rõ ràng;  
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- Nghiên cứu, thiết lập, rà soát, đánh giá lại hệ 

thống quản lý hạn mức MR, IRRBB và LR 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (bộ phận 

kinh doanh, bộ phận tài chính, bộ phận công nghệ 

thông tin…) thiết kế hệ thống báo cáo quản lý 

MR, IRRBB và LR 

- Góp ý kiến về MR, IRRBB và LR đối với các 

sản phẩm mới 

- Xây dựng các chính sách, qui định, quy trình và 

các hướng dẫn liên quan đến việc đo lường và 

quản lý MR, IRRBB và LR, thông qua Giám đốc 

khối Quản lý rủi ro để trình các cấp  

- Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị 

rủi ro theo Basel II 

- Thực hiện quản lý thay đổi đối với hệ thống 

quản lý MR, IRRBB và LR (bao gồm công cụ đo 

lường, hạn mức, quy định/qui trình và chế độ báo 

cáo) 

- Nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật kiểm định 

mô hình 

- Khả năng tư duy 

Phân tích/phán đoán; Tư duy logic;  

- Phẩm chất cá nhân 

Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao; Tự tin, quyết 

đoán; Cẩn thận, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao; 

Thân thiện, hòa đồng; Có kỷ luật, tôn trọng đồng 

nghiệp 

* Các tiêu chí ưu tiên 

- Tốt nghiệp Đại học hoặc bậc trên đại học nước 

ngoài chuyên ngành Toán kinh tế, Tài chính ngân 

hàng, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị rủi 

ro, 

- Có kinh nghiệm làm việc tại khối Quản trị rủi ro, 

Nguồn vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính, 

công ty kiểm toán big 4. 

- Đã qua các khóa đào tạo về xây dựng mô hình, 

quản trị rủi ro 

- Hiểu biết ngôn ngữ lập trình (R, C++…) 

- Các giải thưởng cá nhân về Toán, Tin, bằng CFA, 

FRM. 

C04 

Cán bộ Giám sát tuân thủ hoạt động kinh 

doanh vốn (MO - Middle Office) 

- Giám sát và báo cáo việc tuân thủ các quy định 

và hạn mức rủi ro thị trường (MR)/ rủi ro lãi suất 

trên Sổ ngân hàng (IRRBB)/ rủi ro thanh khoản 

(LR) và các hạn mức khác của bộ phận kinh 

doanh tại khối Vốn (các hạn mức giao dịch  trên 

thị trường tiền tệ (MM), hạn mức đối tác, …) 

- Trong trường hợp xảy ra vi phạm, phối hợp với 

phòng liên quan để tìm hiểu nguyên nhân, giải 

pháp và làm đầu mối báo cáo BLĐ 

- Lập báo cáo thông tin thị trường hỗ trợ cho các 

báo cáo giám sát tuân thủ 

- Thực hiện xây dựng quy trình, qui định, công cụ 

liên quan đến hoạt động giám sát tuân thủ của 

hoạt động kinh doanh vốn 

- Thực hiện quản lý thay đổi đối với hệ thống 

quản lý (bao gồm công cụ giám sát, quy định/qui 

trình và chế độ báo cáo) 

- Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị 

rủi ro theo Basel II 

- Thực hiện góp ý đối với các dự thảo về chính 

* Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc 

- Trình độ 

Cử nhân trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng; 

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng cơ bản; Tiếng 

Anh giao tiếp, đọc, viết tốt 

- Kinh nghiệm 

Có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh 

vốn/ quản trị rủi ro; Có kiến thức chuyên môn về 

nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng, quản trị rủi ro; Có 

hiểu biết về thông lệ thị trường đối với quản lý rủi ro 

nói chung và quản lý rủi ro thị trường nói riêng; Am 

hiểu các quy trình, chính sách  của ngân hàng và quy 

định  pháp luật liên quan; Nắm rõ các quy định pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh vốn và quản 

trị rủi ro  

* Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân 

- Kỹ năng 

Lập kế hoạch và tổ chức công việc; Có kỹ năng làm 

việc nhóm; Giải quyết vấn đề; Kỹ năng giao tiếp, 

truyền đạt thông tin rõ ràng 

- Khả năng tư duy 

Phân tích/phán đoán; Tư duy logic 
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sách quy trình, hạn mức về quản trị rủi ro và các 

quy định khác 

- Phẩm chất cá nhân 

Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao; Tự tin, quyết 

đoán; Cẩn thận, sáng tạo, chịu áp lực công việc cao; 

Thân thiện, hòa đồng; Có kỷ luật, tôn trọng đồng 

nghiệp 

* Các tiêu chí ưu tiên 

- Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi chuyên ngành Tài 

chính ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh 

doanh, Quản trị rủi ro 

- Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm dealer 

- Đã qua các khóa đào tạo về lĩnh vực kinh doanh 

vốn / quản trị rủi ro 

C05 

Chuyên viên QLRRHĐ_ Thực hiện Quản lý 

tổn thất (Lost data) và quản lý mạng lưới:  

• Thực hiện thu thập, tổng hợp các sự cố trong và 

ngoài ngân hàng. Hỗ trợ và phối hợp với các đơn 

vị trong việc thực hiện báo cáo sự cố, đảm bảo 

việc thực hiện báo cáo sự cố được hiệu quả và 

thống nhất trên toàn hệ thống. 

• Phân tích sự cố để xác định các nguyên nhân, 

đánh giá hiệu quả của các chốt kiểm soát, nhằm 

xây dựng các bài học kinh nghiệm và các giải 

pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro. Tham gia xử 

lý sự cố khi được yêu cầu. 

• Chủ động và kịp thời báo cáo lãnh đạo phòng và 

phối hợp với đơn vị liên quan kiến nghị giải pháp 

xử lý các loại RRHĐ có/nguy cơ gây tổn thất cao, 

xu hướng rủi ro mới phát sinh. 

• Thực hiện các công việc phân loại và lưu trữ sự 

cố theo qui định.  

• Làm Báo cáo định kỳ/đột xuất: Kết quả thực 

hiện công việc của nhóm, đánh giá tình hình rủi 

ro phát sinh trong kỳ, nhận định xu hướng rủi ro 

và đề xuất các chương trình rà soát cho nhóm 

RCSA, đề xuất các KRI cần xây dựng và theo dõi 

cho nhóm KRI, và các đề xuất khác liên quan đến 

phạm vi công việc thực hiện. 

Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành tài 

chính và/hoặc xác suất thống kê, toán kinh tế, toán 

tài chính, loại khá trở lên các trường Học viện Ngân 

hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân, 

Đại học Ngoại thương và các trường Đại học nước 

ngoài có uy tín. 

• Có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu tổn thất và 

quy trình xử lý tổn thất 

• Có kinh nghiệm và am hiểu về quy trình, các rủi ro 

và chốt kiểm soát trong ngân hàng. 

• Có tư duy logic, khả năng định lượng và kỹ năng 

phân tích. 

• Khả năng làm việc tốt với Excel, PowerPoint, 

SharePoint 

• Ưu tiên có kinh nghiệm với Cognos và/hoặc các 

phần mềm quản lý RRHĐ 

 

C06 

Chuyên viên QLRRHĐ_ Triển khai Basel II. 

• Tham gia hoàn thiện/soạn thảo văn bản, chính 

sách để đáp ứng các yêu cầu của Basel II, các quy 

trình/hướng dẫn thực hiện khung QLRRHĐ 

Tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành Kinh 

tế, Tài chính, Ngân hàng, loại Khá trở lên các trường 

Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học 

Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương và các 
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(Quản lý tổn thất, KRI, RCSA, NPA, BCM…).  

• Tham gia triển khai các công cụ thuộc khung 

QLRRHĐ trên toàn hàng (Quản lý tổn thất, phân 

tích và xây dựng bài học kinh nghiệm, KRI, 

RCSA, NPA, BCM…).  

 

 

trường Đại học nước ngoài có uy tín. 

• Kinh nghiệm làm việc tại các Tổ chức tín 

dụng/Vietcombank từ 5 năm trở lên. 

• Có kiến thức về các nguyên tắc quản lý rủi ro hoạt 

động. Ưu tiên có hiểu biết về các nguyên tắc quản trị 

RRHĐ của Basel II. 

• Am hiểu và có kỹ năng trong phân tích quy trình, 

chốt kiểm soát và dữ liệu tổn thất trong ngân hàng. 

• Khả năng giao tiếp, khả năng phối hợp làm việc 

với các bộ phận khác nhau trong ngân hàng. 

• Kỹ năng viết văn bản tốt. 

• Khả năng làm việc tốt với Excel, PowerPoint, 

SharePoint. 

 

C07; 

C08 

Cán bộ Quản lý rủi ro tín dụng: 

- Thực hiện tái thẩm định hồ sơ tín dụng vượt 

thẩm quyền chi nhánh và hồ sơ tại HSC; 

- Rà soát hồ sơ và đánh giá chất lượng tín dụng 

chi nhánh và Hội sở chính; 

- Xây dựng và thực hiện các báo cáo ngành. 

 

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các 

chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tín 

dụng, Luật: (i) trong nước (các trường Học viện 

Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế 

quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Luật 

HN, khoa Luật trường Đại học quốc gia, Đại học 

Kinh tế TP. HCM, Đại học Ngân hàng TP. HCM, 

Đại học Kinh tế - Luật TP. HCM, Đại học Tài 

chính – Marketing TP. HCM; ĐH RMIT); (ii) 

nước ngoài: Các trường Đại học có uy tín. 

- Tiếng Anh bằng C trở lên, 

- Thành thạo máy tính văn phòng, ưu tiên giỏi 

Excel, mô hình tài chính; 

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm tín dụng, 

khách hàng doanh nghiệp, Quản lý rủi ro, phê 

duyệt tín dụng tại các Tổ chức tín dụng; 

- Có kiến thức thực tế về lĩnh vực tài chính, ngân 

hàng, tín dụng, doanh nghiệp, các ngành kinh tế; 

- Có khả năng làm việc cường độ cao, kỹ năng 

phân tích, trình bày tốt. 

 

 

 

 


