HDBANK THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
HDBank hân hạnh chào đón Nhân tài về hội tụ. Với môi trường làm việc năng động,
chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt, nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho kế hoạch mở rộng và đẩy
mạnh kinh doanh năm 2018, HDBank Khu vực Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tuyển dụng
các chức danh như sau:
Chức danh tuyển dụng

Yêu cầu công việc

Chuyên viên Quan hệ -

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân
hàng, Quản trị Kinh doanh, Ngoại thương, Marketing, Kế toán – Kiểm

khách hàng doanh

toán,… (tùy theo vị trí công việc).

nghiệp / cá nhân
-

Có kiến thức, kỹ năng đáp ứng vị trí ứng tuyển (lanh lợi, giao tiếp tốt,
yêu thích công việc kinh doanh)

Giao dịch viên

-

Nữ cao trên 1m58; Nam cao trên 1m65, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn.

1. Quyền lợi:
-

Thu nhập: Được hưởng Lương cơ bản + Lương kinh doanh (Lương kinh doanh cố định + phụ
trội) và các chế độ phúc lợi hấp dẫn, canh tranh theo quy định của HDBank.

-

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét nâng bậc, nâng lương 6 tháng/lần.

-

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và đánh giá dựa trên năng lực.

-

Được đào tạo bài bản những kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng.

2. Cách thức nộp hồ sơ:
-

Vui lòng xem thông tin và nộp hồ sơ tại website: www.hdbankcareer.com hoặc gửi Thông tin
ứng viên theo mẫu HDBank về địa chỉ Email: tuyendunghochiminh@hdbank.com.vn

-

Các giấy tờ liên quan đến hồ sơ xin việc: Photo công chứng bổ sung sau khi trúng tuyển.
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