
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG 

I. Tiêu chuẩn chung: Tuổi đời dưới 35. 

Chuyên viên Quản trị Chiến lược & Quản lý dự án 

Mô tả công việc Tiêu chuẩn 

1.Tham mưu về công tác quản trị chiến lược  

a) Quản trị chiến lược, xây dựng, quản lý và điều 

hành kế hoạch kinh doanh trung dài hạn. 

Nghiên cứu và đề xuất về việc tổ chức truyền 

thông, quản trị thay đổi về chiến lược trong hệ 

thống. 

b) Tham gia đề xuất định hướng hoạt động kinh 

doanh hàng năm.  

c) Nghiên cứu đề xuất trong việc xây dựng, rà 

soát định kỳ khung cơ cấu tổ chức cho toàn bộ 

hệ thống thống nhất với các mục tiêu chiến 

lược của ngân hàng.  

2. Đầu mối quản lý, điều phối các dự án/chương trình 

chuyển đổi, nâng cao năng lực quản trị và hiện đại 

hóa ngân hàng.  

a) Tham mưu về lộ trình triển khai các dự án  

b) Theo dõi, giám sát việc triển khai các dự 

án/chương trình 

c) Tham gia công tác quản lý sự thay đổi, quản 

trị chuyển đổi của ngân hàng.  

3. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo và công tác 

khác  liên quan đến phân tích về kinh tế vĩ mô và 

ngành ngân hàng, đối thủ cạnh tranh, thực trạng hoạt 

động của ngân hàng. 

4.Các nhiệm vụ khác có liên quan do lãnh đạo Ban giao  

 

1.Trình độ: 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính 

quy loại Khá trở lên tại các trường Đại 

học: Ngoại thương, Kinh tế quốc dân, Học 

viện Ngân hàng và các trường Đại học 

nước ngoài có uy tín. Gồm các chuyên 

ngành: Tài chính ngân hàng, Kinh tế đối 

ngoại, Kế toán, kiểm toán. 

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh chứng chỉ  C 

(hoặc tương đương) trở lên.  

- Trình độ tin học: Thành thạo về Winword, 

Excel và các phần mềm ứng dụng văn 

phòng (chứng chỉ B trở lên); Powerpoint… 

2. Kỹ năng/ khả năng  

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, phân 

tích vĩ mô  

- Khả năng báo cáo, trình bày ở mức độ tốt  

- Kỹ năng giao tiếp tốt 

- Khả năng tư duy logic tốt  

3. Kinh nghiệm  

- Có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh 

vực tài chính ngân hàng. 

- Có kinh nghiệm tham gia các dự án nâng 

cao năng lực quản trị của ngân hàng dưới vị 

trí chuyên viên phân tích nghiệp vụ hoặc 

chuyên viên quản trị dự án. 

4. Các tiêu chí ưu tiên 

- Có chứng chỉ quản trị dự án/ chứng chỉ đấu 

thầu. 

- Có bằng thạc sỹ, hoặc các bằng cấp, chứng 

chỉ tương đương khác trở lên. 

 

II. Lưu ý: VCB không nhận hồ sơ đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học hệ liên thông. 


