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- Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ.

- Rà soát, đánh giá tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách, 

quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

- Rà soát, giám sát, đánh giá hoạt động về lĩnh vực Tín dụng.

- Tham gia kiểm toán trực tiếp tại chi nhánh về lĩnh vực Tín dụng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

- Trình độ đào tạo theo yêu cầu chung 

(chuyên ngành: tài chính ngân hàng, kiểm 

toán, kinh tế)

-  Kiến thức: Có năng lực chuyên môn đối 

với hoạt động Tín dụng.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành kiểm toán hoặc có kinh 

nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán 

độc lập.

Tín dụng

VT44

Kiểm toán 

viên về lĩnh 

vực Tín dụng
TP.Cần Thơ 1

- Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ.

- Rà soát, đánh giá tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách, 

quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro.

- Rà soát, giám sát, đánh giá hoạt động về lĩnh vực Tín dụng.

- Tham gia kiểm toán trực tiếp tại chi nhánh về lĩnh vực Tín dụng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

- Trình độ đào tạo theo yêu cầu chung 

(chuyên ngành: tài chính ngân hàng, kiểm 

toán, kinh tế)

-  Kiến thức: Có năng lực chuyên môn đối 

với hoạt động Tín dụng.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học 

chuyên ngành kiểm toán hoặc có kinh 

nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán 

độc lập.

Tín dụng

I. Các yêu cầu chung:

1. Về trình độ đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp Đại học thuộc các trường: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện ngân hàng, Học viện tài chính, Đại học Quốc Gia (Hà Nội & Hồ Chí 

Minh), Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh, Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh; hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học); chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài 

chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật,...); xếp loại tốt nghiệp:

+ Xuất sắc, Giỏi.

+ Khá và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (phù hợp với vị trí đăng ký dự tuyển).

Các yêu cầu bổ sung khác của từng đơn vị vui lòng xem chi tiết tại Mục II.

2. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

3. Các yêu cầu khác:

+ Về độ tuổi: không quá 40 tuổi.

+ Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương 

hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng....

+ Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,6m trở lên, nữ cao từ 1,5m trở lên; có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. Sau khi trúng tuyển, ứng viên phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu 

cầu của Agribank.

II. Vị trí, mô tả công việc, các yêu cầu và nội dung khác:

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, TP. CẦN THƠ
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- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối và 

thanh toán quốc tế.

- Kiểm toán lĩnh vực Thanh toán quốc tế.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

- Trình độ: Tốt nghiệp đại học (chuyên 

ngành tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm 

toán, kinh tế, thanh toán quốc tế).

- Kiến thức: Có kiến thức, năng lực 

chuyên môn đối với lĩnh vực Thanh toán 

quốc tế.

Tài chính quốc tế

VT46

Chuyên viên 

phê duyệt 

tín dụng

TP. Hồ Chí 

Minh
10

- Thực hiện thẩm định lại, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với khoản cấp tín dụng 

do Chi nhánh trình vượt thẩm quyền.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các trường hợp phải trình chấp 

thuận chủ trương trước khi triển khai quy trình cấp tín dụng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Tín dụng

VT47
Chuyên viên 

giám sát

TP. Hồ Chí 

Minh
5

- Thực hiện đăng ký giám sát, quản lý thông tin tín dụng trên hệ thống đối với khách hàng 

đã được Trung tâm phê duyệt cấp tín dụng.

- Kiểm tra, giám sát các khách hàng/khoản cấp tín dụng đã được Trung tâm phê duyệt cấp 

tín dụng theo quy định và các khoản cấp tín dụng khác do Agribank phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị.

Tín dụng
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