VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIETINBANK LÀO
Vị trí

Mô tả công việc

Yêu cầu

Phó Giám đốc chi nhánh

- Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh chỉ đạo, hoạch
định và triển khai các chính sách, mục tiêu kinh doanh Chi nhánh,
phù hợp với chiến lược và mục tiêu kinh doanh của VietinBank Lào.
- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc xây dựng kế
hoạch và điều phối hoạt động các Phòng/Bộ phận và các mảng công
việc được phân công phụ trách tại Chi nhánh; duy trì thường xuyên
mối quan hệ với các cơ quan ban ngành địa phương, NHNN trên địa
bàn; quản lý, sử dụng lao động theo phạm vi uỷ quyền với mục tiêu
mang lại hiệu quả kinh doanh của chi nhánh, hoàn thành các chỉ tiêu
kinh doanh được giao trong khuôn khổ quy định của pháp luật Lào
và của VietinBank.
- Phát triển mối quan hệ kinh doanh và dịch vụ khách hàng;
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh giao trong
từng thời kỳ.

Trưởng phòng Tiền tệ
kho quỹ Chi nhánh

- Chịu trách nhiệm chung các hoạt động của phòng,
- Chỉ đạo công tác hạch toán kế toán giao dịch trực tiếp với KH và
hạch toán kế toán chi tiêu nội bộ; chỉ đạo quản lý tài chính
- Phân tích và báo cáo số liệu kinh doanh nhằm phục vụ cho công tác
quản lý hoạt động tài chính tại CN
- Chỉ đạo thực hiện các kế hoạch kinh doanh,
- Lập KH tài chính hàng năm,
- Kiểm soát báo cáo nộp NHNN Lào, Tổng cục thuế và các báo cáo
đột xuất
- Đào tạo, sử dụng cán bộ và nhận xét đnahs giá cán bộ thuộc thẩm
quyền,
- Nghiên cứu các văn bản, chế độ liên quan.

- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên
tại các trường đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài
chính-ngân hàng, Quản trị kinh doanh và các
nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- 05 năm làm việc trong Ngân hàng trong
đó có tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý.
- Hiểu biết toàn diện về các nghiệp vụ ngân
hàng (hiểu biết sâu về tín dụng), pháp luật Lào,
hiểu biết về đối thủ cạnh tranh, hiểu biết về các
loại rủi do trong kinh doanh ngân hàng, am hiểu
về môi trường kinh doanh tại Lào.
- Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng
Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế
tại Việt Nam.
- Cam kết công tác gắn bó lâu dài.
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá
- Mức lương theo thỏa thuận.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các
trường đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chínhngân hàng, Quản trị kinh doanh và các nghành
phù hợp với vị trí tuyển dụng;
- Ưu tiên những ứng viên người Lào, cán bộ
Ngân hàng Lào, đã học và tốt nghiệp tại các
trường kinh tế tại Việt Nam;
- Ưu tiên có kinh nghiệm từ 03 năm làm việc tại
các Ngân hàng thương mại và 01 năm ở vị trí
tuyển dụng hoặc tương đương.
- Nói và viết thông thạo tiếng Việt và Lào.
- Có khả năng nghiên cứu phân tích, tổng hợp, tư
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIETINBANK LÀO
Vị trí

Phó phòng Khách hàng
doanh nghiệp

Mô tả công việc

Yêu cầu

- Quản lý, theo dõi hạch toán kế toán TSCĐ, CCLĐ, kho ấn chỉ.
- Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch, thực hiện quỹ tiền lương, chi
các quỹ theo quy dịnh của Nhà nước Lào, VietinBank Lào.
- Quản lý bảo mật, khoá bảo mật, quyền truy cập hệ thống.
- Tham gia góp ý xây dựng hoặc chỉnh sửa cơ chế, chính sách, quy
trình nghiệp vụ có liên quan (khi được yêu cầu).
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do BGĐ giao
 Triển khai bán hàng và quan hệ khách hàng
- Triển khai bán hàng và quan hệ khách hàng ( Bao gồm cả tài
trọe thương mại, nếu có) ; Hỗ trợ Trưởng phòng chỉ đạo, phân công,
quản lý, hướng dẫn các cán bộ quan hệ KHDN/TTTM được giao phụ
trách thực hiện công tác bán hàng, quan hệ khách hàng, tiếp thị
KHDN mới, chăm sóc và khai thác các KHDN hiện hữu;
- Phân tích nhu cầu khách hàng và tối đa hóa các cơ hội bán
hàng; chủ động và tích cực triển khai bán chéo SPDV theo chính
sách của VietinBank Lào;
- Quản lý, đánh giá sự hài lòng của các KHDN về các SPDV;
phản ánh nhu cầu SPDV hoặc khó khăn vướng mắc của khách hàng
tới Trưởng phòng KHDN và các bộ phận liên quan để được phối hợp
xử lý;
 Thẩm định tín dụng
- Kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ QHKH, cán bộ thẩm
định trong công tác thẩm định khách hàng (hoạt động SXKD, tình
hình tài chính, phương án vay vốn, TSBĐ…), đề xuất phương án cấp
tín dụng đối với khách hàng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo
quy định của VietinBank và chịu trách nhiệm đối với các khoản tín
dụng được cấp.
 Quản lý nợ

duy logic tốt, sáng tạo, làm việc độc lập cũng
như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
- - Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
* Mức lương theo thỏa thuận.
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- Trình độ

Tốt nghiệp chính quy các Trường đại
học công lập tại Việt Nam, Lào hoặc các trường
đại học tốt ở nước ngoài.

Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính,
Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị
kinh doanh.
 Ngoại ngữ: Anh văn trình độ C trở lên;
Tin học văn phòng tốt.

Am hiểu luật NHNN, luật các TCTD và
hiểu biết các luật có liên quan;

Am hiểu các SPDV ngân hàng, nghiệp
vụ Tín dụng ngân hàng, các sản phẩm dịch vụ
ngân hàng hiện đại và rủi ro của từng loại hình
tín dụng cho đối tượng KHDN
Kinh nghiệm
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại các vị trí
quan hệ KHDN, thẩm định tín dụng KHDN tại
các NHTM
Kỹ năng:
 Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động và sáng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIETINBANK LÀO
Vị trí

Phó phòng Tổng hợp

Mô tả công việc

Yêu cầu

- Kiểm tra, giám sát cán bộ trong việc theo dõi và đôn đốc tạo trong công việc;
khách hàng trả nợ đúng hạn (nợ nhóm 1, nhóm 2), kiểm tra giám sát

Kỹ năng bán hàng tốt; Kỹ năng thuyết
khách hàng trước, trong và sau khi cấp tín dụng.
trình và thuyết phục giỏi;
- Phối hợp bộ phận đầu mối tại VietinBank Lào quản lý rủi ro,
 Kỹ năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt;
quản lý, xử lý, thu hồi nợ xấu của KHDN được phân công.( nếu có).

Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích,
 Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao trong từng tổng hợp.
thời kỳ.
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
* Mức lương theo thỏa thuận.
- Hỗ trợ và tham mưu cho BLĐ Chi nhánh và Trưởng phòng Trình độ
trong công tác điều hành, quản lý cán bộ và chuyên môn.

Tốt nghiệp chính quy các Trường đại
- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc và quản lý cán bộ học công lập tại Việt Nam, Lào hoặc các trường
trong thời gian trưởng phòng đi công tác/nghỉ phép khi được ủy đại học tốt ở nước ngoài.
quyền theo quy định trong từng thời kỳ và báo cáo Trưởng phòng

Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính,
những công việc đột xuất đã giải quyết;
Ngân hàng, Đầu tư, Kế toán-Kiểm toán, Quản trị
- Đầu mối quản lý chất lượng hoạt động tại VietinBank Lào;
kinh doanh.
- Đầu mối công tác báo cáo, tổng hợp: Khai thác báo cáo đa
 Ngoại ngữ: Anh văn trình độ B trở lên;
chiều, bóc tách số liệu kinh doanh của các đơn vị phục vụ công tác Tin học văn phòng tốt.
giao ban. Phân tích, báo cáo công tác quản lý rủi ro hoạt động và

Am hiểu luật NHNN, luật các TCTD và
phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại VietinBank Lào, thực hiểu biết các luật có liên quan;
hiện các báo cáo đột xuất của VietinBank Lào;
Kinh nghiệm
- Triển khai, quản lý công tác xử lý nợ tại VietinBank Lào;
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
- Pháp chế: Hỗ trợ Trưởng phòng công tác tư vấn, giải quyết Ngân hàng về tín dụng/kế toán và các hoạt động
các vướng mắc pháp lý phát sinh liên quan đến công tác tố tụng, xử khác trong Ngân hàng
lý các vụ việc theo yêu cầu của các cơ quan Pháp luật.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao trong từng Kỹ năng:
thời kỳ.
 Kỹ năng công việc: Thông thạo Excel,
Word và các phần mềm tài chính, kế toán;

Kỹ năng mềm: kỷ năng quản lý, phân
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Vị trí

Cán bộ Quan hệ khách
hàng

Cán bộ Hậu kiểm

Mô tả công việc

Yêu cầu

- Chủ động tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới;
- Thực hiện các công việc liên quan đến cung cấp sản phẩm tín dụng
cho khách hàng: Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng mới và cũ; thẩm
định khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính;
thẩm định tài sản bảo đảm; lập hồ sơ tín dụng.
- Theo dõi, đôn đốc khách hàng trả gốc, lãi, các khoản phí đầy đủ và
đúng hạn.
- Thực hiện tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới; Thiết lập, chăm sóc và
duy trì quan hệ thường xuyên với các khách hàng trong công tác huy
động vốn.
- Tiếp nhận và giải quyết các vướng mắc, nhu cầu của khách hàng;
- Thực hiện chào bán các Sản phẩm dịch vụ của VietinBank Lào;
- Thu hồi các khoản nợ trong hạn, nợ quá hạn, nợ xấu, nợ XLRR/
Quản lý thông tin khách hàng;
- Kiểm soát, giám sát trước, trong và sau khi giải ngân.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo
phòng.

- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu các tài liệu kế toán phát sinh
sau các giao dịch từ các bộ phận liên quan;
- Báo cáo Trưởng phòng kế toán và/lãnh đạo đơn vị về các sai
sót, điều chỉnh bất thường phát hiện trong quá trình hậu kiểm;
- Phối hợp các bộ phận/đơn vị liên quan khắc phục và xữ lý kịp
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tích;
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
* Mức lương theo thỏa thuận.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên tại các
trường đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chínhngân hàng, Quản trị kinh doanh và các nghành
phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- Ưu tiên: (i) Những sinh viên Lào, cán bộ Ngân
hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường
kinh tế tại Việt Nam.(ii) Ứng viên có kinh
nghiệm tại vị trí tuyển dụng.
- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, am
hiểu pháp luật, am hiểu về địa bàn kinh doanh
Lào;
- Có khả năng nghiên cứu phân tích.
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc
theo nhóm dưới áp lực cao; Thành thạo tin học
văn phòng;
- Có kỷ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
* Mức lương theo thỏa thuận: Đối với ứng
viên có kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên
tại các trường đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài
chính-ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật và
các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng;
- Ưu tiên; (i) Những sinh viên Lào, cán bộ

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIETINBANK LÀO
Vị trí

Mô tả công việc

-

Giao dịch viên

Yêu cầu

thời các sai sót trong quá trình hậu kiểm;
- Thực hiện sắp xếp, đóng gói và chuyển tài liệu kế toán vào
kho lưu trữ theo đúng quy định;
- Lập báo cáo công tác hậu kiểm
Thực hiện các công việc theo sự phân công của lãnh đạp
phòng.

người Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường
kinh tế tại Việt Nam.(ii) Ứng viên có kinh
nghiệm tại vị trí tuyển dụng.
- Kỷ năng: Giao tiếp, thuyết phục tốt; Xây
dựng và quản lý các mối quan hệ; Phân tích tổng
hợp;
- Kiến thức: Có kiến thức về Kế toán-kiểm
toán;
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh
nghiệm tại vị trí liên quan.
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình khá
* Mức lương theo thỏa thuận: Đối với ứng
viên có kinh nghiệm.

- Trực tiếp thực hiện các giao dịch kế toán, thanh toán với
khách hàng; hướng dẫn, giải đáp, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu
của khách hàng liên quan đến giao dịch kế toán, thanh toán về tiền
gửi, tiền vay, các giao dịch chuyển tiền và các dịch vụ ngân hàng
khác.
- Tư vấn, tiếp thị và bán sản phẩm dịch vụ; tiếp nhận và giải
đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ;
thực hiện việc chăm sóc kahcs hàng.
- In và chấm các báo cáo giao dịch, sổ phụ khách hàng hàng
ngày; thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh
đạo phòng.

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên
các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế
toán, Tài chính ngân hàng và các nghành phù
hợp với vị trí tuyển dụng;
- Ưu tiên; (i) Những sinh viên Lào, cán bộ
người Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường
kinh tế tại Việt Nam.(ii) Ứng viên có kinh
nghiệm tại vị trí tuyển dụng.
- Kỷ năng: Giao tiếp, thuyết phục tốt; Xây
dựng và quản lý các mối quan hệ; Phân tích tổng
hợp;
- Kiến thức: Có kiến thức về Kế toán-kiểm
toán;
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
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VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIETINBANK LÀO
Vị trí

Mô tả công việc

Yêu cầu

Cán bộ kế toán chi tiêu
nội bộ

- Thực hiện quản lý, hạch toán chi tiêu nội bộ: Theo dõi tạm
ứng, thanh toán, quyết toán các khoản chi tiêu nội bộ. Kiểm tra, kiểm
soát hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán và hoàn thiện thủ tục kế toán
liên quan trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt. Tính và trích các
khoản thuế, bảo hiểm và các khoản khác liên quan tới người lao
động, đầu mối làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết.
- Theo dõi, quản lý tài sản, công cụ dụng cụ và các ấn chỉ, vật
liệu tại đơn vị: kiểm kê định kỳ, theo dõi và lập kế hoạch mua sắm tài
sản cố định, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị…..
- Thực hiện công tác hạch toán, theo dõi cân đối tài khoản tại
đơn vị:
- Đào tạo cán bộ: Chủ động tham gia các lớp đào tạo qua công
việc, hoàn thành kế hoạch đâò tạo cá nhân. Đào tạo cán bộ khác theo
phân công của lãnh đạo phòng.

Cán bộ điện toán

- Vận hành, triển khai hệ thống CNTT tại đơn vị:Thực hiện mở, đóng
giao dịch hàng ngày và công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin
điện toán tại đơn vị; Hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ tại đơn vị sử dung
hệ thống CNTT, các chương trình phần mềm mới và công tác an toàn
bảo mật của hệ thống CNTT; Đầu mối cung cấp các báo cáo chiết
xuất từ hệ thống để phục vụ báo cáo cho hoạt động kinh doanh theo
yêu cầu của ban lãnh đạo đơn vị…;
- Hỗ trợ dịch vụ khách hàng: Đầu mối phối hợp các phòng/ban
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- Sức khỏe tốt, ngoại hình tốt.
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên
tại các trường đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài
chính-ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật và
các nghành phù hợp với vị trí tuyển dụng;
- Ưu tiên; (i) Những sinh viên Lào, cán bộ
người Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường
kinh tế tại Việt Nam.(ii) Ứng viên có kinh
nghiệm tại vị trí tuyển dụng.
- Kỷ năng: Giao tiếp, thuyết phục tốt; Xây
dựng và quản lý các mối quan hệ; Phân tích tổng
hợp;
- Kiến thức: Có kiến thức về Kế toán-kiểm
toán;
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh
nghiệm tại vị trí liên quan.
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Có sức khỏe tốt, ngoại hình khá
* Mức lương theo thỏa thuận: Đối với ứng
viên có kinh nghiệm.
- Tốt nghiệp đại học trở lên các trường Đại học
chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Ưu tiên những sinh viên Lào, cán bộ Ngân hàng
Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế
tại Việt Nam.
- Kỷ năng rà soát, tổng hợp số liệu;
- Kỷ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Kiến thức: am hiểu về các linh vực CNTT, am

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG VIETINBANK LÀO
Vị trí

Mô tả công việc

Yêu cầu

nghiệp vụ tại đơn vị hỗ trợ và xữ lý kỷ thuật liên quan đến các sản
phẩm dịch vụ thẻ,…., các giao dịch ngoài quầy trên các kên giao
dịch;
- Thiết lập thống số đầu ngày để thực hiện hoặc không thực hiện các
giao dịch, phối hợp các phòng liên quan để đảm báo thông suốt các
giao dịch,
- Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống, thiết bị ngoại vi, mạng máy tính đảm
bảo thông suốt hoạt động của hệ thống tại VTBL,
- Công tác khác: Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả công tác điện toán, quản lý, sử dụng các thiết bị CNTT tại
đơn vị, các công việc khác có liên quan.
- Thực hiện các công việc do Lãnh đạo phòng giao.
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hiểu pháp luật, am hiểu về địa bàn kinh doanh
Lào;
- Có khả năng nghiên cứu phân tích.
- Kinh nghiệm: Đối với vị trí yêu cầu kinh
nghiệm tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong linh
vực liên quan.
- Cam kết làm việc gắn bó lâu dài;
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.

