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MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 5 CHI NHÁNH MỚI 

Sơn La, Hải Dương, Nam Định, Bình Thuận, Vĩnh Long 

 

1. Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân: 

Mô tả công việc:  

 Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh/TTKD và Giám đốc Khối Ngân hàng 

bán lẻ trong việc phát triển kinh doanh mảng KHCN tại Chi nhánh/TTKD để thực 

hiện mục tiêu, chiến lược phát triển kinh doanh của SHB. 

 Chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc của mảng KHCN tại Chi nhánh/TTKD (bao 

gồm cả tại các PGD trực thuộc) 

 Chịu chỉ tiêu kinh doanh mảng KHCN bao gồm: tín dụng, Huy động, thẻ, ngân hàng 

điện tử, kiều hối và các chỉ tiêu bán lẻ khác. 

 Quản lý nhân sự thuộc mảng KHCN trên cơ sở phân công chỉ tiêu kế hoạch kinh 

doanh cho từng cá nhân theo từng tháng/quý/năm và thực hiện đánh giá định kỳ hoặc 

đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Chi nhánh/TTKD và Khối Ngân hàng bán lẻ. 

 Lập kế hoạch công tác hàng tháng/quý/hàng năm, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện kế 

hoạch, gửi báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến công tác hoạt động và phát triển 

của mảng KHCN theo quy định và chỉ đạo của Giám đốc Chi nhánh/TTKD và Khối 

Ngân hàng bán lẻ. 

 Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ do Giám đốc Chi 

nhánh/TTKD và Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ trực tiếp giao. 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, 

Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương 

 Ngoại ngữ trình độ C hoặc tương đương trở lên. 

 Thông thạo tin học văn phòng 

 Có 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tài chính trở lên, trong  đó,  tối  thiểu 

02 năm giữ vị trí tương đương hoặc tối thiểu 02 năm đảm nhận vị trí  uản lý phát 

triển kinh doanh bán lẻ tại các Ng n hàng khác. 

 Có khả năng điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; có tư duy hệ thống, 

xử lý nhanh, gọn, chính xác các vấn đề phát sinh. 

 Tư duy: Logic, chính xác, ph n tích và phát triển tốt 
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 Trung thực, cẩn thận, khách quan, có tư cách đạo đức tốt 

 Gương mẫu và có khả năng tập hợp, thuyết phục mọi người. 

 Có trách nhiệm trong công việc, nhiệt tình trong công tác. 

 Sức khoẻ tốt, chịu được áp lực công việc 

 Am hiểu các nghiệp vụ của Ng n hàng thương mại và các loại rủi ro Ngân hàng; 

Có kiến thức về  luật kinh tế và các ngành luật liên quan đến hoạt động của NHTM 

Hiểu biết về cơ cấu tổ chức bộ máy ng n hàng, nắm vững các quy định, quy chế và 

quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của của ngân hàng 

Có năng lực tham mưu tổng hợp, ph n tích, đề xuất cho Giám đốc về quản lý, tổ chức 

thực hiện theo lĩnh vực chuyên môn được giao; 
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2. Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp: 

Mô tả công việc:  

 Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ 

chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn; 

Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòng KHDN trình Ban Giám đốc duyệt; 

Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu KHDN, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được 

giao 

 Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự KHDN tại ĐVKD: giao nhiệm vụ và phân khai chỉ 

tiêu kế hoạch kinh doanh đến từng cán bộ nghiệp vụ trong Phòng; chỉ đạo cán bộ 

trong Phòng thực hiện các công việc đã được quy định; định hướng các giải pháp xử 

lý các vấn đề phát sinh. 

 Tổ chức thực hiện và quản lý công tác phát triển tín dụng doanh nghiệp và các hoạt 

động dịch vụ bán chéo mảng KHDN tại ĐVKD 

 Báo cáo (định kỳ và đột xuất theo yêu cầu) Lãnh đạo Chi nhánh và cấp có thẩm quyền 

khác về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng; các vấn đề khó khăn và 

các giải pháp xử lý khắc phục. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐVKD, Đơn vị quản lý ngành dọc, Tổng 

Giám đốc, Hội đồng quản trị giao. 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, 

Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc 

 Có tối thiểu số năm làm việc tại SHB 03 năm trong lĩnh vực tín dụng; 

 Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương hoặc tối thiểu 05 năm 

kinh nghiệm tín dụng ở vị trí chuyên viên tại các ng n hàng thương mại, tổ chức tài 

chính nếu ứng viên tuyển ngoài; 

 Kỹ năng giao tiếp. 

 Kỹ năng tư vấn, thuyết trình. 

 Kỹ năng tư duy, ph n tích đánh giá vấn đề 

 Kỹ năng tổ chức, quản lý, triển khai công việc hiệu quả. 

 Hiểu biết về cơ cấu tổ chức bộ máy mảng KHDN 

 Nắm vững các quy định, quy chế và quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của 

của ngân hàng; 
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 Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế 

phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở 

rộng mối quan hệ cho ngân hàng. 

 Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 
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3. Chuyên viên  Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp: 

Mô tả công việc:  

 Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng doanh nghiệp nhằm tiếp thị, thu 

hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của SHB 

 Tiếp nhận và xử lý các đề nghị vay vốn, bảo lãnh và các hình thức cấp tín dụng khác 

tại SHB 

 Thực hiện cấp các khoản tín dụng đã được ký kết với khách hàng 

 Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và 

chính sách của SHB; 

 Tư vấn, tiếp thị và bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác của SHB cho khách hàng 

 Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo các chỉ tiêu được giao trước Ban lãnh đạo tại 

đơn vị trực tiếp quản lý. 

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, 

Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên. 

 Tư duy tốt, có khả năng ph n tích và đánh giá vấn đề 

 Có khả năng lập kế hoạch công việc hàng tuần/hàng tháng 

 Kiến thức tốt, am hiểu kiến thức cơ bản về luật, kinh tế thương mại, kiến thức về tài 

chính ng n hàng có liên quan đến hoạt động tín dụng; 

 Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 
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4. Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân: 

Mô tả công việc:  

 Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ 

chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng cá nh n trên địa bàn; 

 Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòng KHCN trình Ban Giám đốc duyệt; 

 Tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu KHCN, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh được 

giao. 

 Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự KHCN tại ĐVKD, giao nhiệm vụ và phân khai chỉ 

tiêu kế hoạch kinh doanh đến từng cán bộ nghiệp vụ trong Phòng; chỉ đạo cán bộ 

trong Phòng thực hiện các công việc đã được quy định; định hướng các giải pháp xử 

lý các vấn đề phát sinh 

 Tổ chức thực hiện và quản lý công tác phát triển tín dụng cá nhân và các hoạt động 

dịch vụ bán chéo mảng KHCN tại ĐVKD 

 Báo cáo (định kỳ và đột xuất theo yêu cầu) Lãnh đạo Chi nhánh và cấp có thẩm quyền 

khác về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Phòng; các vấn đề khó khăn và 

các giải pháp xử lý khắc phục. 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐVKD, Đơn vị quản lý ngành dọc, Tổng 

Giám đốc, Hội đồng quản trị giao. 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, 

Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên, 

 Có tối thiểu số năm làm việc tại SHB 03 năm trong lĩnh vực tín dụng 

 Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương hoặc tối thiểu 05 năm 

kinh nghiệm tín dụng ở vị trí chuyên viên tại các ng n hàng thương mại, tổ chức tài 

chính nếu ứng viên tuyển ngoài; 

 Kỹ năng giao tiếp. 

 Kỹ năng tư vấn, thuyết trình 

 Kỹ năng triển khai công việc kinh doanh tại địa bàn. 

 Hiểu biết về cơ cấu tổ chức bộ máy mảng KHCN, nắm vững các quy định, quy chế và 

quy trình liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của của ngân hàng; 
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 Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế 

phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở 

rộng mối quan hệ cho ngân hàng. 

 Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 
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5. Chuyên viên  Quan hệ Khách hàng Cá nhân: 

Mô tả công việc:  

 Tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng cá nhân nhằm tiếp thị, thu hút 

khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của SHB 

 Tiếp nhận và xử lý các đề nghị vay vốn và các hình thức cấp tín dụng khác tại SHB 

 Thực hiện cấp các khoản tín dụng đã được ký kết với khách hàng 

 Duy trì mối quan hệ với khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng theo quy định và 

chính sách ngân hàng bán lẻ của SHB; 

 Tư vấn, tiếp thị và bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác của SHB cho khách hàng 

 Chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo các chỉ tiêu được giao trước Ban lãnh đạo tại 

đơn vị trực tiếp quản lý. 

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, Ngoại thương, Thương mại, 

Quản trị kinh doanh, Tài chính, Ngân hàng hoặc tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên, 

 Tư duy tốt, có khả năng ph n tích và đánh giá vấn đề 

 Có khả năng lập kế hoạch công việc hàng tuần/hàng tháng 

 Kiến thức tốt, am hiểu kiến thức cơ bản về luật, kinh tế thương mại, kiến thức về tài 

chính ng n hàng có liên quan đến hoạt động tín dụng; 

 Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương 
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6. Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng: 

Mô tả công việc:  

 Lập kế hoạch, xây dựng phương án thực hiện và triển khai kế hoạch theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ của P DVKH 

 Đảm bảo doanh số, chỉ tiêu  đã được giao theo quý, theo năm. 

 Kiểm tra và phê duyệt giao dịch phát sinh liên quan đến DVKH. 

 Tổ chức quản lý, chăm sóc, tư vấn và phát triển khách hàng. 

 Thực hiện và phát triển văn hóa, thương hiệu của SHB. 

 Làm báo cáo và thực hiện các công việc khác. 

Yêu cầu công việc: 

 Có trình độ từ Đại học trở lên. 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Nắm vững các nghiệp vụ liên 

quan đến DVKH. 

 Có khả năng quản lý, chủ trì, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh và 

kiểm soát tốt mọi hoạt động của Phòng DVKH tại TTKD/CN và các PGD trực thuộc 

 Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc 

lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc. 

 Ngoại giao tốt, có khả năng phát triển khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ 

khách hàng. 

 Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm  tại lĩnh vực tương đương 
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7. Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng: 

Mô tả công việc:  

 Kiểm tra và phê duyệt các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng trên chứng từ và trên 

chương trình giao dịch theo quy định. 

 Giám sát việc tuân thủ và chất lượng dịch vụ khách hàng tại quầy của các Giao dịch 

viên   

 Hàng ngày kiểm tra và chấm lại chứng từ với liệt kê chứng từ của các Giao dịch viên 

 Hướng dẫn các giao dịch viên hạch toán chính xác các giao dịch phát sinh; 

 Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và các công việc được giao khác 

Yêu cầu công việc: 

 Có trình độ từ Đại học trở lên. 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc 

 Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Giao dịch viên. Nắm vững các nghiệp vụ liên quan 

đến DVKH. 

 Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc 

lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc. 

 Ngoại giao tốt, có khả năng phát triển khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ 

khách hàng. 
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8. Giao dịch viên: 

Mô tả công việc:  

 Tư vấn, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm dịch vụ của SHB. 

 Thực hiện các nghiệp vụ về giao dịch khách hàng: giao dịch tiền mặt, giao dịch 

chuyển khoản, theo yêu cầu của khách hàng và các công việc khác do lãnh đạo phân 

công 

Yêu cầu công việc: 

 Trình độ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành thuộc khối Kinh tế. 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc  

 Ngoại hình: Ưa nhìn, Nữ: cao từ 1.58m trở lên; Nam cao từ 1.68m trở lên 

 Kỹ năng: Giao tiếp tốt, xử lý các tình huống linh hoạt,  

 Chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập,theo nhóm. Phẩm chất đạo 

đức tốt, trung thực. 

 Ưu tiên các ứng viên có trình độ đại học trở lên hệ chính quy các chuyên ngành thuộc 

khối Kinh tế.  
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9. Trưởng phòng Kế toán: 

Mô tả công việc:  

 Quản lý toàn bộ các mảng số liệu tại đơn vị kinh doanh. 

 Tổ chức công việc Phòng Kế toán chi nhánh: KSS, tổng hợp, nội bộ, lập kế hoạch 

kinh doanh và các báo cáo tài chính, quản trị, thống kê tại đơn vị theo yêu cầu của 

SHB tuân thủ các quy định  

 Tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo đơn vị các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu 

và lợi nhuận, đảm báo số liệu tại đơn vị tuân thủ đúng các định mức và kế hoạch đề 

ra. 

 Chịu trách nhiệm cung cấp số liệu cho các bên liên quan như thuế, thanh tra, kiểm 

toán,... 

 Quản lý toàn bộ hoạt động kế toán tại đơn vị tuân thủ các quy định của SHB và pháp 

luật.  

 Nghiên cứu, Cập nhật thông tin kế toán, tài chính, thuế, đề xuất xây dựng các chính 

sách phù hợp về tài chính, kế toán, thuế với Ban TCKT HO, tổ chức đào tạo nhân sự 

tại Phòng Kế toán Chi nhánh; 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, hoặc chuyên ngành tương 

đương lĩnh vực nghiệp vụ 

 Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

 Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc 

 Tối thiểu từ 03 - 06 năm tại vị trí tương đương ở Ng n hàng Thương mại 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng; sử dụng Excel tốt, có khả năng ứng 

dụng các hàm Excel nâng cao 

 Đòi hòi viết được các văn bản chính sách, quy trình, quy định; biết sử dụng ngôn ngữ 

súc tích, nội dung, thể thức đúng quy định và phù hợp và có khả năng diến đạt thông 

tin tổng hợp trong phạm vi các lĩnh vực của đơn vị 
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10. Chuyên viên kế toán nội bộ: 

Mô tả công việc:  

 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ tại đơn vị, đảm bảo an toàn trong hoạt động 

kế toán của SHB, tuân thủ qui định của SHB và Pháp luật., gồm:   

o Thực hiện việc tạm ứng, kiêm soát,  thanh toán, hạch toán các khoản chi phí hoạt 

động quản lý bao gồm: chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí quản lý, chi về tài sản, mua 

sắm tài sản.  

o Kiểm tra và thực hiện hạch toán lương và các chế độ tính theo lương.  

o Tính toán và thực hiện nghĩa vụ Thuế với Ng n sách nhà nước 

o Theo dõi, quản lý về mặt giá trị, hạch toán nguyên vật liệu trong kho, ấn chỉ quan 

trọng và ấn chỉ thông thường xuất/nhập cho DVKH và các phòng/ban có liên quan. 

o Lập, kiểm tra, kiểm soát số liệu phải thu, phải trả của Đơn vị. 

o Kiểm tra, kiểm soát số liệu các sao kê liên quan đến kế toán nội bộ của Đơn vị. 

o Hạch toán các giao dịch mua bán ngoại tệ với Trụ sở chính và các đơn vị. 

 Cho ý kiến, đề xuất phương án tiết kiệm chi phí 

 Công việc khác theo yêu cầu. 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, Kế toán, Kiểm toánhoặc 

chuyên ngành tương đương lĩnh vực nghiệp vụ 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương 
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11. Chuyên viên kế toán tổng hợp: 

Mô tả công việc:  

 Tổ chức hạch toán nghiệp vụ kế toán tổng hợp tại Đơn vị để lên bảng c n đối tài 

khoản kế toán ngày, tháng, quý, năm tại Đơn vị. 

 Tiếp nhận, kiểm tra các số liệu, báo cáo kế toán phát sinh hàng ngày của các 

PGD/QTK trực thuộc tìm ra sai sót, nguyên nh n và hướng dẫn các PGD/QTK xử lý;  

 Thực hiện lập, gửi các loại báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo tài chính theo quy 

định của SHB và NHNN,  

 Trực tiếp làm việc, cung cấp và giải trình số liệu kế toán với các cơ quan chức năng 

như Ng n hàng nhà nước, cơ quan Thuế, Bảo hiểm tiền gửi, kiểm toán độc lập, …  

 Quản lý, c n đối và điều hòa nguồn vốn của chi nhánh. 

 Triển khai thực hiện cơ chế về điều chuyển vốn nội bộ cho toàn chi nhánh theo quy 

định.  

 Xây dựng kế hoạch của đơn vị, đồng thời theo dõi kiểm tra quá trình thực hiện kế 

hoạch tháng, quý, năm của đơn vị trực thuộc. 

 Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí huy động vốn tại đơn vị. 

 Phân tích thực trạng, theo dõi, quản lý chi phí liên quan đến hoạt động huy động hàng 

ngày, hàng tuần, kiểm soát việc hạch toán kế toán của các đơn vị liên quan đến chi phí 

huy động. 

 Nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành thuộc Khối kinh tế, hoặc chuyên ngành tương 

đương lĩnh vực nghiệp vụ 

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản hoặc Toeic 500 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương 
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12. Trưởng phòng Ngân quỹ: 

Mô tả công việc:  

 Quản lý tiền mặt, ngoại tệ, vàng, giấy tờ có giá trong kho tiền và kho tiền của SHB 

đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

 Tổ chức thực hiện việc điều chuyển tiền mặt giữa Trụ sở chính/ Trung tâm Kinh 

doanh/ các Chi nhánh với các đơn vị SHB, Ng n hàng Nhà nước, các Tổ chức tín 

dụng. 

 C n đối lượng tiền để đảm bảo tồn quỹ cuối ngày đúng hạn mức cho phép và có hiệu 

quả Kinh tế. 

 Là thành viên giữ chìa khóa và Quản lý kho tiền. 

 Trực tiếp Quản lý cán bộ nhân viên bộ phận Ngân quỹ tại đơn vị. 

tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ 

Ngân quỹ. 

 Đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên Ngân quỹ tại đơn vị. 

Yêu cầu công việc: 

Trình độ: 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành khối kinh tế, tài chính, ngân hàng 

 Nắm vững các văn bản của SHB và của NHNN liên quan đến công tác ngân quỹ 

Kinh nghiệm: 

 Có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan vị trí công tác, trong đó có ít nhất 01 

năm làm công tác quản lý 

Ngoại hình: 

 Tuổi đời: không quá 40; 

 Ngoại hình: ưa nhìn, không có các dị tật về hình thức; Có sức khỏe tốt 

Kỹ năng:  

 Kỹ năng quản lý, lãnh đạo 

 Có khả năng chỉ đạo, điều hành, tổ chức hoạt động toàn diện Phòng Ngân quỹ của 

đơn vị SHB 

 Kỹ năng quản lý và phát triển con người 
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13. Trưởng phòng Hành chính Quản trị: 

Mô tả công việc:  

 Thực hiện các nhiệm vụ chính, bao gồm: 

o Tham mưu, giúp việc GĐCN về mọi hoạt động liên quan đến tổ chức nhân sự, bộ máy 

hoạt động tại Chi nhánh. 

o Triển khai xây dựng định biên lao động, kế hoạch nhân sự, tuyển dụng lao động, tìm 

nguồn hồ sơ nh n sự (đặc biệt ứng viên quản lý), đánh giá nh n sự theo thẩm quyền, 

phạm vi của Chi nhánh. 

o Tham mưu cho GĐCN trong việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều chuyển, luân chuyển, 

điều động, quy hoạch nhân sự , đánh giá nh n sự;  khen thưởng, kỷ luật; xét nâng 

lương/điều chỉnh lương; nghỉ hưu theo chế độ đối với nhân sự tại Chi nhánh theo quy 

định của SHB và pháp luật. 

o Tham mưu đề xuất cho GĐCN trong việc xử lý các quan hệ lao động phát sinh, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo về nhân sự, tiền lương tại nội bộ chi nhánh theo quy định của 

PL và của SHB 

o Tổ chức truyền đạt định hướng chiến lược, chính sách nhân sự của SHB đến toàn thể 

NLĐ tại CN; 

o Tham gia xây dựng  môi trường làm việc, văn hóa tổ chức, các giá trị của SHB nhất 

quán trong toàn hệ thống và theo các quy định của SHB; 

o Phối hợp thường xuyên với các trưởng đơn vị tại CN tổ chức hoạt động phong trào 

nhằm gắn kết đội ngũ, nắm bắt tư tưởng, nhu cầu, thái độ công tác của CBNV. 

o Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng tại địa bàn CN; 

o Trên cơ sở kế hoạch mua sắm của từng phòng, ban trực thuộc và kế hoạch hoạt động 

của Chi nhánh, tham mưu cho GĐCN trong việc lập kế hoạch mua sắm tài sản cố 

định, công cụ lao động phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh hàng năm. 

o Đầu mối quản lý công tác tiếp khách và liên hệ với các cơ quan chức năng trên địa 

bàn 

o Đầu mối truyền đạt các quyết định, chỉ đạo của Ban GĐCN đến các đơn vị tại CN, 

theo dõi đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. 

o Tham mưu và thực hiện việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phát triển 

mạng lưới theo quy định và chỉ tiêu do TGĐ ph n giao 

o Quản lý tiêu hao nhiêu liệu, sữa chữa, bảo trì xe đảm bảo hợp lý, tiết kiệm trong định 

mức được phê duyệt từng thời kỳ. 

o Chịu trách nhiệm phân công công việc, kiểm soát công việc phòng HCQT theo chức 

năng đã phê duyệt. 
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o Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc/phó GĐ phụ trách chi 

nhánh. 

 Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy định liên quan 

o Tham gia xây dựng các quy trình, quy chế, chính sách của SHB về nghiệp vụ hành 

chính quản trị. 

o Hướng dẫn, đào tạo nhân viên trong phòng thực hiện các quy định liên quan. 

 Thực hiện nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo có thẩm quyền phân công. 

Yêu cầu công việc: 

 Trình độ: Đại học trở lên 

 Chuyên ngành: Luật, kinh tê lao động, quản trị nhân sự, kinh tế, hành chính 

 Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm lĩnh vực tổ chức nhân sự - hành 

chính và có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng trở lên. 

 Kỹ năng: Có khả năng quản lý, năng động chịu áp lực công việc. 

 Nhiệt tình, năng nổ, có khả năng xử lý tình huống. 
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14. Chuyên viên Nhân sự: 

Mô tả công việc:  

Mục tiêu công việc: 

Hoàn thành mục tiêu tuyển chọn nhân viên bằng cách tuyển mộ và đánh giá ứng viên 

việc làm; tư vấn giám đốc; quản lý chương trình tái định vị và thực tập 

Nhiệm vụ: 

 Thiết lập yêu cầu tuyển dụng bằng cách nghiên cứu kế hoạch và mục tiêu của công ty; 

gặp gỡ các giám đốc và thảo luận yêu cầu. 

 Xây dựng nguồn ứng viên bằng cách nghiên cứu và liên hệ các dịch vụ trong cộng 

đồng, trừơng đại học, văn phòng việc làm, nhà tuyển dụng, phương tiện truyền thông 

và trang web; cung cấp thông tin, cơ hội và phúc lợi của công ty; tổ chức thuyết trình; 

duy trì báo cáo. 

 Xác định yêu cầu của ứng viên bằng cách nghiên cứu mô tả việc làm và tiêu chuẩn 

tuyển dụng. 

 Thu hút ứng viên bằng cách đăng thông báo tuyển dụng; liên hệ với các chuyên viên 

tuyển dụng, sử dụng bản tin nhóm và các trang web việc làm. 

 Xác định tiêu chuẩn ứng viên bằng cách phỏng vấn ứng viên; phân tích câu trả lời; so 

sách năng lực ứng viên với yêu cầu công việc. 

 Sắp xếp phỏng vấn ban quản lý bằng cách lập thời gian biểu; sắp xếp việc đi lại, ăn ở; 

đưa ứng viên tới cuộc phỏng vấn; sắp xếp các chuyến đi. 

 Đánh giá ứng viên bằng cách thảo luận yêu cầu của công việc và năng lực ứng viên 

với giám đốc; phỏng vấn ứng viên về các tiêu chuẩn nhất định 

 Quản lý việc tái định cư cho nh n viên mới; thương lượng với người chuyển đi; sắp 

xếp nơi tạm trú; giới thiệu với cộng đồng. 

 Cải thiện sức thu hút của tổ chức bằng cáhc giới thiệu chính sách và phương thức 

mới; theo dõi đề nghị việc làm và chế độ lương bổng; nhấn mạnh đến phúc lợi. 

 Quản lý chương trình thực tập bằng cách tổ chức định hướng; lập kế hoạch luân 

chuyển và phân công nhiệm vụ; theo dõi đóng góp của thực tập sinh; huấn luyện thực 

tập sinh; tư vấn giám đốc về công tác đào tạo. 

 Tránh vi phạm pháp luật bằng cách hiểu rõ luật hiện hành; thực thi các luật định với 

giám đốc; giới thiệu thủ tục mới; tổ chức đào tạo. 

 Cập nhật kiến thức chuyên môn bằng cách tham dự các đợt tập huấn. 

 Hoàn thành nhiệm vụ đặt ra cho phòng nhân sự và nhiệm vụ của công ty bằng cách 

đạt đựơc những kết quả liên quan theo yêu cầu. 
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Yêu cầu công việc: 

 Am hiểu về lĩnh vực quản trị nhân sự,  Luật lao động; 

 Có kinh nghiệm làm công tác nhân sự tại các Tổ chức tín dụng tối thiểu 01 năm. 

 Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên 

chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế lao động 

 Đối với ứng viên không tốt nghiệp đúng chuyên ngành và chưa có kinh nghiệm làm 

việc tại các Tổ chức tín dụng, yêu cầu tối thiếu 03 năm làm việc trong lĩnh vực Nhân 

sự 

Kỹ năng sử dụng điện thọai, Tuyển dụng, Kỹ năng phỏng vấn, Kỹ năng quản lý con 

người, Hỗ trợ sự đa dạng, Luật lao động, Chú trọng đến kết quả, Chuyên nghiệp, Tổ 

chức, Quản lý dự án, Phán đoán, đánh giá nh n viên 
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15. Chuyên viên Công nghệ thông tin: 

Mô tả công việc:  

 Quản trị, vận hành hệ thống CNTT tại CN và các PGD trực thuộc bao gồm: 

o Hệ thống mạng WAN/LAN 

o Hệ thống máy chủ, máy trạm, ATM, NAC, POS, thiết bị mạng, hệ thống camera giám 

sát, hệ thống tổng đài và các thiết bị CNTT khác tại CN và các PGD trực thuộc; 

o Các phần mềm ứng dụng tại CN/PGD; 

o Triển khai hệ thống CNTT cho các PGD mới; 

o Giám sát công tác triển khai hệ thống CNTT tại CN/PGD đảm bảo hệ thống CNTT tại 

CN/PGD hoạt động tuân thủ đúng theo Tiêu chuẩn CNTT của SHB; 

o Phối hợp với các đơn vị quản lý ngành dọc và nhà cung cấp xử lý các sự cố về hệ 

thống CNTT tại CN/PGD. 

 Thực hiện các công tác hỗ trợ vể CNTT đối với người sử dụng đầu cuối tại CN; 

 Thực hiện công tác tham mưu, đề xuất các vấn đề về CNTT đối với Ban GĐ CN 

nhằm đảm bảo hệ thống CNTT tại CN/PGD hoạt động ổn định, hiệu quả 

Yêu cầu công việc: 

 Kiến thức: 

o Tối thiểu Đai học chuyên ngành CNTT/ĐTVT/Toán tin 

o Có kiến thức cơ bản về hệ thống mạng, hệ điều hành trên máy trạm Windows XP/7, 

hệ điều hành trên máy chủ Windows Server, dịch vụ domain,...; 

o Có kiến thức cơ bản về phần cứng các thiết bị CNTT thông dụng như: PC, máy in, 

tổng đài,… 

o Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết) 

o Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, các kiến thức tin học phần mềm 

cơ bản 

 Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm 

 Kỹ năng: 

o Kỹ năng viết: viết được các công văn, TT có sẵn mẫu biểu hoặc vấn đề thường gặp 

o Tính cách: Cẩn thận, tỷ mỉ; Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. 

o Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập. 

 Yêu cầu khác: 

o Tư duy logic tốt; 

o Đam mê với công nghệ; 

o Khả năng nghiên cứu và tìm tòi.\ 
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16. Trưởng phòng Thẩm định: 

Mô tả công việc:  

 Quản lý điều hành toàn bộ các hoạt động của Phòng Thẩm định tại ĐVKD. 

 Đại diện Phòng Thẩm định tham gia họp Ban Tín dụng tại Chi nhánh nhằm thông qua 

các khoản cấp tín dụng theo Quy chế Ban Tín dụng. 

 Tham gia và đề xuất ý kiến/cảnh báo sớm về chính sách khách hàng, ngành nghề, sản 

phẩm, … tại ĐVKD nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro cân bằngvới phát triển kinh 

doanh theo đặc trưng từng địa bàn. 

 Là đầu mối quản lý và đề xuất phát triển nhân sự Phòng Thẩm định tại ĐVKD, Phối 

hợp/thực hiện các công việc theo các chương trình triển khai từ Ban TĐTD Hội sở. 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp các trường đại học khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương/ 

Chuyên ngành tài chính ngân hàng, khối ngành kinh tế … 

 Tối thiểu 5 năm làm công tác thẩm định tín dụng/tái thẩm định, trong đó tối thiểu 2 

năm làm công tác quản lý cấp tín dụng (GĐCN/Trưởng PGD/Trưởng Phòng Kinh 

doanh/Trưởng Phòng TTĐ...) 

 Độc lập về quan điểm, chủ động, trung thực, trách nhiệm 

 Có kiến thức cơ bản về: quy định pháp luật trong kinh doanh, kỹ năng ph n tích 

TCDN, Ph n tích Phương án KD và quản lý dòng tiền, Phân tích thẩm định dự án đầu 

tư, Ph n tích về TSĐB, Khả năng đề xuất cấu trúc khoản vay phù hợp. Am hiểu thực 

tế cho vay các ngành nghề KD chính tại địa bàn. 

 Có kinh nghiệm Trưởng PGD/ Trưởng Phòng Kinh doanh KHDN, ưu tiên Nam giới 
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17. Chuyên viên Thẩm định: 

Mô tả công việc:  

 Thực hiện nghiệp vụ thẩm định tín dụng và lập Tờ trình thẩm định tín dụng phân tích, 

tổng hợp và nêu quan điểm độc lập nhằm tham mưu, đề xuất cấp tín dụng trình Cấp 

phê duyệt quyết định theo quy trình tín dụng và chính sách tín dụng của SHB. 

 Thẩm định và làm việc trực tiếp với khách hàng nhằm thẩm định thực tế và thu thập 

thông tin/hồ sơ phục vụ công tác thẩm định theo Quy trình tín dụng của SHB. 

Yêu cầu công việc: 

 Tốt nghiệp Các trường đại học khối Kinh tế, tài chính, ngân hàng, ngoại thương/ 

Chuyên ngành tài chính ngân hàng, khối ngành kinh tế … 

 Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm CV QHKH Doanh nghiệp/thẩm định tín dụng/tái thẩm 

định 

 Kỹ năng ph n tích - tổng hợp - đề xuất. Kỹ năng trình bày diễn đạt tốt 

Có Tư duy logic và thuyết phục. 

 Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động, trung thực, trách nhiệm, hòa đồng 

 Có kiến thức cơ bản về: quy định pháp luật trong kinh doanh, kỹ năng ph n tích 

TCDN, Ph n tích Phương án KD và quản lý dòng tiền, Phân tích thẩm định dự án đầu 

tư, Ph n tích về TSĐB, Am hiểu thực tế cho vay các ngành nghề KD chính tại địa 

bàn. 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CV  H KHDN, ưu tiên Nam giới 
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18. Trưởng phòng Hỗ trợ Tín dụng: 

Mô tả công việc:  

 Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh/Tổng Giám đốc về toàn bộ 

công tác HTTD tại Chi nhánh/TTKD, về kết quả hoạt động của Phòng/Tổ HTTD và 

bộ phận HTTD tại các PGD trực thuộc TTKD/Chi nhánh. 

 Kiểm soát toàn bộ hoạt động của Phòng Hỗ trợ tín dụng tại ĐVKD 

 Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo Chi nhánh/TTKD về các vấn đề liên quan đến 

các rủi ro tín dụng và cảnh báo nợ có vấn đề, cơ cấu tín dụng. 

 Chịu trách nhiệm quản lý nhân sự HTTD tại Chi nhánh và các PGD trực thuộc, tổ 

chức các chương trình đào tạo, hướng dẫn, đào tạo tập trung/tại chỗ chuyên 

môn/nghiệp vụ cho nhân sự HTTD tại Chi nhánh/TTKD và các PGD trực thuộc. 

 Báo cáo Trung tâm Hỗ trợ tín dụng Khối Vận hành về công tác Hỗ trợ tín dụng, nhân 

sự Hỗ trợ tín dụng tại Chi nhánh/TTKD.  

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐVKD, Hội sở chính, Tổng Giám đốc, 

Hội đồng quản trị giao. 

Yêu cầu công việc: 

 Trình độ: 

o Có trình độ từ đại học trở lên, tốt nghiệp tại các Trường Đại học công lập khối kinh 

tế/luật, hệ đào tạo chính quy. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được 

đào tạo chuyên sâu về kinh tế, ngân hàng, tài chính 

o Có kiến thức tốt về luật pháp, các quy định của Ng n hàng nhà nước 

 Kinh nghiệm: 

o Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm hỗ trợ tín dụng (hoặc có ít nhất 05 năm kinh 

nghiệm làm tín dụng và các lĩnh vực khác có liên quan đến tín dụng) 

o Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý từ cấp Phó phòng trở lên 

 Kỹ năng:  

o Có khả năng đóng góp ý kiến, đề xuất sửa đổi xây dựng quy chế, quy trình, các chính 

sách thuộc lĩnh vực nghiệp vụ đảm nhiệm để thực hiện trên cơ sở định hướng của cấp 

quản lý trực tiếp 

 Ưu tiên: 

o Ứng viên người địa phương, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xu thế 

phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng tại địa phương, có khả năng duy trì và mở 

rộng mối quan hệ cho ngân hàng. 
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19. Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng: 

Mô tả công việc:  

 Báo cáo và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng/Phó Phụ trách Phòng HTTD tại Chi 

nhánh đối với các công việc theo sự phận công nhiệm vụ của Trưởng phòng/Phó Phụ 

trách Phòng HTTD. 

 Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và hợp lệ của 

hồ sơ cấp tín dụng , tài sản đảm bảo (ngoại trừ hồ sơ đầu tư dự án). 

 Thực hiện soạn thảo Hợp đông cấp tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Thư bảo lãnh 

của các khoản cấp tín dụng. 

 Chịu trách nhiệm quản lý TSBĐ (bao gồm quản lý hồ sơ TSBĐ và kiểm tra thực tế 

TSBĐ định kỳ hoặc đột xuất). 

 Thực hiện hạch toán các bút toán trên hệ thống. 

 Chịu trách nhiệm theo dõi và giám sát sau vay đối với các khoản cấp tín dụng. 

 Thực hiện và lưu trữ các báo cáo định kỳ và đột xuất về số liệu tín dụng, hồ sơ tín 

dụng; 

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng phân công. 

Yêu cầu công việc: 

 Kiến thức: 

o Có trình độ từ đại học trở lên, tốt nghiệp tại các Trường Đại học công lập khối kinh 

tế/luật, hệ đào tạo chính quy 

o Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương 

o Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc 

o Có kiến thức về luật pháp, các quy định, quy trình có liên quan đến nhiệm vụ được 

giao. 

 Khả năng: 

o Có khả năng làm việc độc lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc, có khả năng 

phối hợp tốt với các Trung t m/Ban, các ĐVKD, có khả năng thuyết phục, 

o Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh.Có khả năng tổng hợp, phân 

tích tốt, có khả năng lập kế hoạch và chủ động trong công việc. 

o Thành thạo excel, word. 

 Yêu cầu khác: 

o Ưu tiên những người có trình độ trên đại học và được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, 

ng n hàng, tài chính Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm tín dụng và các lĩnh 

vực khác có liên quan đến tín dụng. 


