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- Thường xuyên theo dõi và đánh giá chất
lượng đầu vào của danh mục, các xu hướng,
cũng như các trường hợp được phê duyệt và
ngoại lệ. Độc lập trong việc đánh giá quy
trình thẩm định, đánh giá chất lượng thẩm
định của Chi nhánh/CO và Central CO.

- Đánh giá và đưa khuyến nghị trong việc cải
thiện quy trình thẩm định, giảm thời gian xử
lý hồ sơ để tăng tính cạnh tranh.

- Phối hợp với các phòng ban trong việc xây
dựng chính sách, chương trình bán chéo sản
phẩm.

- Xây dựng và sử dụng các Công cụ giám sát
tín dụng để nhận diện các dấu hiệu cảnh báo
sớm của từng khách hàng, nhóm khách hàng,
hoặc từng khu vực cụ thể.

- Xây dựng và giám sát tình hình rủi ro của
Chi nhánh/RO dựa vào các Công cụ quản lý
rủi ro Chi nhánh/RO.

- Các nhiệm vụ được giao khác

-Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp
chuyên ngành Toán - Thống Kê,
Tài chính, Kinh doanh, hoặc
Công nghệ thông tin
- Am hiểu về hệ thống sử dụng

trong Ngân hàng
- Kỹ năng phân tích, định tính và

định lượng
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
và bằng lời
- Sử dụng được SQL Server /
PLSQL (SSIS, SSRS, PowerBI
as plus)
- Sử dụng thành thạo các ứng
dụng văn phòng (Word, Excel,
Power Point…)
- Kỹ năng làm việc nhóm

30/04/2018

CÁC THÔNG TIN KHÁC
- Tính chất công việc : Giờ hành chính

- Hình thức làm việc : Nhân viên chính thức

- Thời gian thử việc : 2 tháng

- Nơi làm việc : 81-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

- Quyền lợi : 

+ Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật lao động

+ Lương & thưởng cạnh tranh

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:

Ứng viên quan tâm và đáp ứng các điều kiện trên vui lòng nộp hồ sơ qua email tại địa chỉ: tamntt8@vpbank.com.vn
Điện thoại : 028.7305.6622 (Ext : 102845)
hoặc Thầy Nguyễn Thanh Vân – Trưởng khoa Toán Thống Kê – Trường ĐH Kinh Tế Tp HCM - Điện thoại : 0903 621 452 

Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp:

Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phòng Tuyển dụng, Trung tâm Nhân sự, Khối Tín dụng Tiểu thương (CommCredit) – Ngân hàng Vpbank 
- Tầng 6, Tòa nhà Continental, Số 81-85 Hàm Nghi, P. Thái Bình, Q1, Tp. HCM


