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NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

CHI NHÁNH THANH XUÂN 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 NHÂN VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ GIAO DỊCH (LỄ TÂN)  

................................................................................ 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân 

(Vietcombank Thanh Xuân) thông báo tuyển dụng nhân viên hướng dẫn và hỗ trợ giao 

dịch (nhân viên Lễ tân) với các thông tin chi tiết như sau:  

I. Chỉ tiêu tuyển chọn: 05 cán bộ 

II. Mô tả công việc và Tiêu chuẩn tuyển dụng:  

1. Mô tả công việc: 

- Hướng dẫn, phân luồng giao dịch của các khách hàng khi tới giao dịch tại Trụ sở 

Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch trực thuộc của Chi nhánh Vietcombank Thanh Xuân; 

- Hỗ trợ các nhân viên chính thức các công việc liên quan tới xử lý giao dịch với 

khách hàng tại Trụ sở Chi nhánh/Phòng Giao dịch trực thuộc; 

- Lễ tân cho các cuộc họp/hội nghị và hỗ trợ thực hiện các hoạt động thường ngày 

của Chi nhánh/điểm giao dịch; 

- Nghe/trả lời các cuộc gọi đến tổng đài điện thoại; thực hiện các yêu cầu của 

khách hàng trong việc kết nối/liên lạc với cán bộ hoặc các Phòng tại Trụ sở Chi nhánh; 

-  Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, lễ tân khác theo phân công  

2. Chế độ đãi ngộ 

- Là nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ giao dịch (lễ tân) của Chi nhánh Vietcombank 

Thanh Xuân, được hưởng các chế độ theo quy định của Ngân hàng TMCP Ngoại thương 

Việt Nam;  

- Ký Hợp đồng lao động theo hình thức Hợp đồng lao động mùa vụ. Lương 

công nhật được trả theo ngày làm việc thực tế với mức lương/ngày theo Quy định của 

Vietcombank từng thời kỳ; 

- Được ưu tiên trong trường hợp tuyển dụng là nhân viên chính thức (đối với các 

trường hợp đủ điền kiện về tuyển dụng theo quy định của Vietcombank); 

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng: 

- Nữ giới, không quá 25 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ; 

- Trình độ chuyên môn:  

  + Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; 

  + Trình độ ngoại ngữ: Phù hợp yêu cầu công việc; 

  + Trình độ Tin học: sử dụng thành thạo Tin học văn phòng. 
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- Có kiến thức, hiểu biết về ngân hàng và các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng. 

- Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, cao 1,60m trở lên; 

- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; 

- Nhanh nhẹn, tháo vát, chuyên cần, chịu được áp lực trong công việc;  

Ưu tiên các ứng viên đã tốt nghiệp khóa đào tạo cơ bản về lễ tân, hành chính hoặc 

có kinh nghiệm làm lễ tân, hành chính. 

III. Thời gian, hình thức nộp hồ sơ: 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày …../06/2019 đến 17h00 ngày  /06/2019 (Nhận hồ 

sơ trong giờ hành chính, trừ thứ 7, chủ nhật). 

- Hình thức nộp hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Nhân sự 

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Thanh Xuân tại 448-450 Nguyễn 

Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.  

IV. Hồ sơ:  

- Đơn xin việc; 

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản photo); 

- CCCD và Hộ khẩu (bản photo) 

- Bản sao các văn bằng và bảng điểm (không cần công chứng/chứng thực); 

- Giấy chứng nhận sức khoẻ trong thời gian 06 tháng gần nhất (bản photo); 

- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ). 

(Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi 

Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn tuyển 

chọn). 

V. Lưu ý: 

- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các 

vòng tuyển dụng; 

- Vietcombank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin 

nhắn SMS và email); 

- Thời gian thi dự kiến: trước ngày 10/7/2019; 

- Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Hồ sơ. 

Trường hợp Vietcombank Thanh Xuân phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính 

xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ. 

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank Thanh Xuân 0906177959, 

0903299494 

         Trân trọng, 

 


