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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap —Tir do — Hnh Phñc

THÔNG BAO TUYEN DVNG

Cong ty Quân I tài san thông báo tuyn ding nhân sir lam vic ti Cong ty Quán
l tài san (Dja ctim lam vic: S 24 Lê Thánh Ton, phumg Bn Nghe, Qun 1, TP H
ChI Minh), ci1 th nhu sau:
I. VI tn tuyn diing
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. Vi tn can tuyen dung

S
luçrng

HInh thfrc tuyn
ding

Nghip vi Mua, Ban và Xir 1 nç:
- Tim kim, dánh giá, phân 1oi
khoàn ng xu, TSBD cüa khoãn ng
xâu tr cac t6 chi'rc tin diing;
Chi nhánh
TP Ho ChI
Minh

- Thirc hin thAm djnh khãc hang,
khoàn no, TSBD cüa khoán nçi xu,
d xut mua nçi theo giá thj tnrông;

Thi tuyên
05

Vông 1: Thi viêt
VOng 2: Phóng vn

- Thirc hin quãn 1, d xu&t bin
pháp xi.r 1 ncr sau khi mua: Co cu
ncr, ban ncr, xr 1 TSBD, h trçr tài
chInh cho khách hang...
Tngcng
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II. Diu kiin dir tuyn
1. Diu kiin chung:
- Do tui: Nü duâi 35 tui, Nam duâi 40 tui;
- Trinh d ngoi ngü: Ting Anh trinh d Bi hoc tucrng throng trr len;
- Sir diing thành tho tin hQc van phông (Word, Excel);
- L lich rO rang, không Co tin an tin sr; có dü näng hrc hành vi dan sr theo
quy djnh cüa Bô Lust Dan s1r näm 2015;
- Co sirc khOe t& dáp irng yêu cu cong tác;
- Co khã näng lam vic dc lip, chju áp lirc cao.
- U'u tiên irng vien sang và lam vic tai TP. H ChI Minh.
2. Diêu kiin cii th:
- T& nghip dai h9c loai khá trâ len, thc si, tin sL.. chuyên ngành Kinh t; Tài
chInh; Ngân hang; K toán; Kim toán; Lu.t.
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- IJu tiên tuyn ch9n nhirng lrng viên t& nghip dti h9c bAng giói; cO bAng thac
si, tiên si...; có chuyên mon sâu; Co kinh nghim cong tác tr 02 näm tr& len trong linh
viic lien quan dn hoat dng xir 1 nçi (nhu ngân hang, AMC, doanh nghip kinh doanh
bat dông san l&n, thm djnh tin di1ng, quán l rüi ro tin ding...).
III. Ho so' dir tuyn
1. Ban Thông tin rng viên (theo mu tai Website cüa VAMC: http://sbvamc.vn)
2. GiAy khám siic khOe cüa bnh vin hoc trung tam y t cp qunIhuyn chng
nhn dü sirc khóe d di
trong thii hn 03 tháng tInh dn ngày np h so dr tuyn.
lam

3. Sci yu 1 ljch khai trong th?ii gian 03 tháng gAn nhtt Co XáC nh.n cüa chInh
quyn dja phi.rong hoc Co quan có thAm quyn.
4. Ban photo cOng chImg CMND, BAng t& nghip dai h9c, bang diem và các van
bAng cO lien quan (Chirng chi ting anh, Chrng chi tin hçc...). Di vâi các trtthng Dai
hQc tai nixàc ngoãi: Djch thu.t cOng chi:rng BAng t& nghip dai h9c và Bang dthm toàn
khOa.
IV. HInh thüc thi tuyên
- Vông 1: Thi vit
- Vông 2: PhOng vAn (nhUng xng viên dat kt qua thi vOng 1 (thi vit), së duqc
môi tham gia thi vông 2 (phóng vAn)
V. Np ho so' xin vic
Dja chi np h so:
- Np trirc tip t?i Phong Hãnh chInh — Tng hvp, Cong ty Quãn 1 tài san - Chi
nhánh TP H Chj Minh, TAng 6, 24 Lê Thánh Ton, phuxing Ben Nghé, qun 1, TP H
ChI Minh hoäc Ban Hành chInh — Nhân sr, Cong ty Quán l tài san, TAng 3, Nhà G,
49 L Thai T, quân Hoàn Kim, Ha Ni.
- Np trrc tuyn qua dja chi email: nguyen.thuydungsbvamc.vn (gfri kern file
pdf).
Th?yi gian nh.n h so: Tir ngay116705/2020 dAn hét ngày 31/05/2020.
Cong ty Quân l' tài san së tiAn hành so tuyAn h so xin vic và thông báo tâi cac
img viên dü diu kin du thi, không trã lai H so dir tuyAn di vOi các ng viên không
dü diu kin dii thi và không trüng tuyAn.
VAMC TRAN TRQNG THÔNG BAO
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