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BẢNG MÔ TẢ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG 

 

Mã 

vị trí 

Số lượng 

tuyển 

dụng 

Mô tả công việc Tiêu chuẩn 

A01 05 Cán bộ phòng Quản lý tài 

sản nợ, tài sản có (ALM): 

Quản lý và kinh doanh trên sổ 

ngân hàng: 

- Quản lý thanh khoản; 

- Quản lý rủi ro lãi suất; 

- Kinh doanh ngoại tệ; 

- Kinh doanh trái phiếu; 

- Giao dịch phái sinh. 

 

 

Trình độ: 

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các 

trường: (i) trong nước (các trường Học viện Ngân 

hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại 

thương, Học viện tài chính); (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); 

Powerpoint; Sharepoint… 

Các tiêu chí ưu tiên: 

- Kinh nghiệm trong việc kinh doanh trên thị trường 

liên ngân hàng (ngoại hối, trái phiếu, phái sinh…); 

- Kinh nghiệm quản lý thanh khoản và rủi ro lãi 

suất, quản lý danh mục đầu tư; 

- Có bằng Thạc sỹ trở lên; 

- Tốt nghiệp các trường Đại học tại nước ngoài; 

- Có các chứng chỉ tài chính quốc tế. 

Ghi chú: Cán bộ đang làm việc tại VCB có đủ 

điều kiện như trên có thể nộp hồ sơ dự thi. 

A02 02 Cán bộ phòng Vốn tín dụng 

quốc tế:  

- Tạo lập và củng cố quan hệ với 

đối tác (các Bộ, ngành ở Trung 

ương và địa phương) nhằm tiếp 

thị dự án ODA; 

- Hướng dẫn đối tác hoàn thiện 

hồ sơ thanh toán nguồn vốn 

ODA; 

- Hỗ trợ Lãnh đạo phòng trong 

các buổi gặp gỡ và làm việc 

với đối tác. 

Trình độ: 

- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên thuộc các 

trường: (i) trong nước (các trường Học viện Ngân 

hàng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại 

thương, Học viện tài chính); (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); 

Powerpoint; Sharepoint… 

Kinh nghiệm: 

- Kinh nghiệm trong việc kinh doanh trên thị trường 

ngoại hối, trái phiếu, phái sinh; 
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- Kinh nghiệm trong hoạt động thanh toán quốc tế 

(L/c, nhờ thu…); 

- Kinh nghiệm trong hoạt động cho vay lại nguồn 

vốn ủy thác. 

Các tiêu chí ưu tiên: 

- Có bằng Thạc sỹ trở lên; 

- Tốt nghiệp các trường Đại học tại nước ngoài. 

 

 

                                                                                                    


