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Cong -'ai san thông báo tuyn dung nhân sir lam vic ti Cong ty 

VIET NAM CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 

SAN Dc lap -Tir do - Hanh Phüc 

ONG BAO TUYEN DVNG 
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Quân 1 tãi san (f51idiêm  lam vic: SO 22 Hang VOi, phixông L Thai T, qun Hoãn 
Kiêm, Ha Ni), cii the nhu sau: 

I. Vi tn tuyên drng 

TT V trI tuyn diing 
S6 

1irong 
HInhthfrc 
tuyên ding 

Hn np h so' 

Chuyên viên Ban Pháp ch 03 
Thi tuyen 

yang 1: Thi vi& 
VOng 2: PhOng Vafl 

Tir ngày 
20/03/20 19 

den hêt ngày 
08/04/2019 

Tngcng 03 

II. Diêu kiin dij tuyên 

1. Diêu kiin chung: 

- FO tui: Nt du6i 35 tuôi, Nam dual 40 tuôi; 

- TrInh dO ngoi ng: Ting Anh trInh dO C hoc tucxng duong tth len; 

- Sr diing thành tho tin h9c van phông (Word, Excel); 

- Ly ljch rO rang, khOng có tin an tin sir; 

- Co sirc khOe t6t dáp 1rng yeu cu cong tãc; 

- Co khã näng lam vic dOc  lap, chju áp hrc cao. 

2. Diu kin cu the: 

- T6t nghip h chInh quy ti các Trithng Dii h9c Lut Ha NOi,  TP HCM hoc khoa 
Lut các tru?xng: Thu h9c Qu6c gia Ha NOi,  Kinh t Quc dan, Dai  h9c Ngoi giao, Di 
hçc Kim soát Ha NOi,  H9c vin Tôa an, Dai  hçc Thucing Mi... 

-U'utiên:  

+ Các lmg viên có b&ng Lut six; có trmnh dO t'~ cao h9c Luât trô len; 

+ Các 1rng viên có kinh nghim trong xfr l nq, tài san bão dam; d tham gia tranh 
ti1ng tti TOa an hoc dä lam mOt  trong các cong vic sau: 

• Lam cong tãc pháp ch hoc xi'r l nq tai  các t chirc tin ding hoc Cong ty 
Quãn l và khai thc tài san (AMC) cüa TCTD. 

• Lam vic ti các ccx quan, th chirc (Co quan nhà nuOc, doanh nghip, van 
phOnglCong ty lust,  Van phông cong ching) chuyên v mt trong các mãng 
cong vic lien quan din: Cong tác pháp ch; soan thão hp dng; mua ban 
vàxirinçi. 
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III. H si dir tuyn 

1. Ban Thông tin rng viên (theo mu ti Website cüa VAMC: http://sbvamc.vn) 

2. Giy khám süc khOe cüa bnh vin hoc trung tãmy t cp qun/huyn chirng nhn 
dü sue khôe d di lam trong thi hn 03 tháng tfnh dn ngày np h so dr tuyn. 

3. So yu l ljch khai trong th?yi gian 03 tháng gn nht cO xác nhân cña chInh 
quyên da phucing hoc Co quan có thâm quyn. 

4. Bàn photo cong chirng CMND, B&ng t& nghip di hçc, bang dim và các van 
bang có lien quan (Chirng chi ting anh, Chirng chi tin h9c...). Di vâi các tri.thng Di hc 
tai ntrOc ngoài: Djch thut cOng chirng Bang t& nghip di h9c và Bang dim toàn khóa. 

IV. Hrnh thtrc thi tuyen 

- Vông 1: Thi viêt 

- Vông 2: PhOng vn (nhung ung viên dt kt qua thi vông 1 (thi vit), se dixçic mi 

tham gia thi vOng 2 (hóng vn) 

V.Nphsoxinvic 

Cong ty nhn h so tr1rc tuyn (gCri kern file scan) hoc trrc tip tai  Cong ty. 

Dja chi np h so: Tang 3, nhà G, s 49 L Thai T6, phu?mg L Thai T, qun 
Hoàn Kim, Ha Ni (Lien h bà Nguyn Thüy Dung — S din thoai: 0968.670.292 — 
Email: nguyen.thuydung@sbvamc.vn)  

Thii gian nhan  h so: Tr ngày 20/03/2019 dn h& ngày 08/04/2019. 

Cong ty Quãn l tài san se tin hãnh so tuyn h soxin vic và thông báo tài các ung 
viên dü diu kin dr thi, không trã li H so dr tuyn dé,i vii các mg viên không dü diêu 
kin dir thi và không trüng tuyn. 

VAMC TRAN TRQNG THÔNG BAO 
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