
TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT01

Chuyên viên 

tổng hợp 

công tác 

Đảng - Đoàn 

Thanh niên

3

- Công tác Đảng: 

+ Đề xuất chương trình công tác toàn khóa, năm, quý, tháng.

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, thư ký các cuộc họp định kỳ, đột xuất.

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị; xây dựng báo

cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

+ Theo dõi, xử lý các hồ sơ, tờ trình, văn bản đi đến của Đảng ủy.

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

- Công tác Đoàn Thanh niên:  

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị; tổng hợp kết

quả phân loại đoàn viên, xếp loại cơ sở Đoàn trong công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật

hàng năm hoặc đột xuất.

+ Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, văn bản liên quan đến công tác Đoàn

thanh niên.

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

Luật 

I. Các yêu cầu chung:

1. Về trình độ đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp từ Đại học trở lên 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).

Đối với một số đơn vị (Ủy ban đầu tư, Ban Kiểm soát, Ban Truyền thông, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, Ban chính sách tín dụng,...) có yêu cầu bổ sung về trình độ đào tạo, 

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 (một số vị trí yêu cầu độ tuổi thấp hơn, chi tiết xem tại cột Yêu cầu khác ở Mục II).

+ 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 TRỤ SỞ CHÍNH AGRIBANK NĂM 2022
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Ban Thư ký 

Hội đồng 

thành viên

1



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT02

Chuyên viên 

tổng hợp 

công tác Hội 

đồng thành 

viên

3

+ Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm.

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, thư ký các kỳ họp.

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo, đôn đốc tiến độ thực hiện các văn bản theo quy định.

+ Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đề xuất những vấn đề vướng mắc tại các kỳ họp. 

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

Trình độ đào tạo theo yêu cầu chung (trừ 

chuyên ngành Luật)

Tài chính - Ngân 

hàng

2
Uỷ ban Đầu 

tư
VT03

Chuyên viên 

Xây dựng cơ 

bản

1
+ Trực tiếp xử lý các công việc thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

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

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ 

chính quy, chuyên ngành xây dựng, kiến 

trúc….

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực xây dựng.

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

VT04

Kiểm toán 

viên về lĩnh 

vực Tín dụng

(TSC)

2

- 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.

Kiểm toán, tín dụng

VT05

Kiểm toán 

viên về lĩnh 

vực Xây 

dựng cơ bản 

(TSC)

1

- Rà soát, đánh giá hoạt động Xây dựng cơ bản.

- Kiểm toán lĩnh vực Xây dựng cơ bản.

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

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ 

chính quy, chuyên ngành xây dựng, kiến 

trúc….

- Kiến thức: Có năng lực chuyên môn đối 

với hoạt động Xây dựng cơ bản.

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

4
Ban Pháp 

chế 
VT06

Chuyên viên 

Ban Pháp 

chế

3

- Nghiên cứu, tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức và hoạt động của 

Agribank theo lĩnh vực được phân công.

- Tư vấn/dự thảo/thẩm định hợp đồng.

- Tư vấn/tham gia xây dựng, rà soát, thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch 

vụ của Agribank.

- Tư vấn, đào tạo, phổ biến pháp luật cho cán bộ nghiệp vụ trong hệ thống.

- Nghiên cứu, tham gia ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát hồ sơ, tham gia trực tiếp công tác tố tụng, giải quyết tranh chấp…

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

Luật 

1

Ban Thư ký 

Hội đồng 

thành viên

3
Ban Kiểm 

soát

2



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT07

Chuyên viên 

Quan hệ 

khách hàng

4

- Tiếp thị, phát triển sản phẩm dịch vụ, tiện ích đối với nhóm khách hàng Tập đoàn, Tổng

công ty nói riêng và Khách hàng doanh nghiệp nói chung.

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

hàng, tín dụng

VT08

Chuyên viên 

Phát triển 

sản phẩm

4

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng, ra mắt các sản phẩm mới (huy động vốn, tín dụng và 

sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu khách hàng Tập đoàn, Tổng công ty, Khách hàng lớn...).

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

hàng, tín dụng

VT09A 10

- Thẩm định lại các khoản cấp tín dụng vượt thẩm quyền: Thẩm định lại, rà soát đề xuất

cấp tín dụng, xử lý các vấn đề liên quan đến tín dụng vượt thẩm quyền theo quy định cấp

tín dụng.

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

Tín dụng

VT09B 2

- Thẩm định lại, rà soát đề xuất cấp tín dụng, xử lý các vấn đề liên quan đến cấp tín dụng

đối với các định chế tài chính.

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

VT10

Chuyên viên 

giám sát các 

khoản cấp 

tín dụng 

vượt thẩm 

quyền

8

- Kiểm tra, giám sát các khoản cấp tín dụng vượt thẩm quyền theo quy định.

- Tham gia các chương trình kiểm tra chuyên đề tín dụng.

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

Tín dụng

VT11

Chuyên viên 

Ban Khách 

hàng cá nhân

3

- Nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu, xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển sản 

phẩm dịch vụ bán lẻ, phù hợp từng phân khúc thị trường và đối tượng khách hàng.

- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, triển khai chính sách khách hàng, các chương trình, sản 

phẩm dịch vụ đối với Khách hàng cá nhân.

- Đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm dịch vụ đối với Khách hàng cá nhân.

- Hỗ trợ, đào tạo, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn nghiệp vụ Khách hàng cá nhân.

- Giám sát việc chấp hành quy trình, quy chế, chính sách khách hàng, các chương trình, 

sản phẩm đối với Khách hàng cá nhân.

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

Tài chính - Ngân 

hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực thẩm định, kiểm tra nghiệp vụ tín 

dụng.

- Đối với vị trí Chuyên viên thẩm định 

VT09B: Đáp ứng trình độ ngoại ngữ như 

sau: IELTS 5.0, TOEIC 600, TOEFL PBT 

480, TOEFL CBT 173, TOEFL IBT 61, 

TOEFL ITP 500, Cambridge Tests: 60 

FCE, 80 PET.

7

Ban Khách 

hàng cá 

nhân

6

Ban Thẩm 

định và phê 

duyệt tín 

dụng

Chuyên viên 

thẩm định

5

Ban Khách 

hàng doanh 

nghiệp

3



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT12

Chuyên viên 

Phát triển 

dịch vụ 

Ngân hàng 

điện tử

2

- Nghiên cứu thị trường, xây dựng và đề xuất chiến lược kế hoạch phát triển sản phẩm, 

tính năng, tiện ích của dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking, Mobile Banking, 

SMS Banking, Ví điện tử…).

- Xây dựng kế hoạch, điều phối, triển khai, giám sát hiệu quả các dự án, công tác liên quan 

đến triển khai sản phẩm, chức năng, chính sách của dịch vụ ngân hàng điện tử (phí, quản 

lý vòng đời sản phẩm, bán hàng, marketing…)

- Nghiên cứu, đề xuất giao diện người dùng, trải nghiệm người dùng (UI/UX) cho các sản 

phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử

- Xây dựng bản mô tả yêu cầu người sử dụng (BRD) cho các sản phẩm/ tính năng của sản 

phẩm Ngân hàng điện tử, phân tích khả năng đáp ứng của hệ thống, tham gia triển khai, 

kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm/ tính năng

- Tham gia xây dựng tài liệu và phối hợp tổ chức hướng dẫn triển khai các văn bản, hướng 

dẫn, quy trình, tài liệu liên quan đến sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng điện tử

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 

điện tử, giám sát tiến độ triển khai dịch vụ và kết quả sau khi triển khai dịch vụ

- Tham gia đàm phán, trình ký hợp đồng, mở rộng, duy trì và phát triển quan hệ với các 

đối tác liên quan đến các dự án Ngân hàng điện tử; 

- Tiếp nhận và hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh trong nội bộ và với đối tác, giải đáp 

vướng mắc và hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng điện tử

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

- Tối thiểu 01 (một) năm kinh nghiệm ở vị 

trí tương đương.

- Am hiểu về sản phẩm dịch vụ và nghiệp 

vụ liên quan Ngân hàng điện tử.

Ngân hàng điện tử

VT13

Chuyên viên 

Chiến lược 

và tái cơ cấu

3

- Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, đề án liên quan đến công 

tác chiến lược, tái cơ cấu.

- Đánh giá, báo cáo tình hình triển khai chiến lược kinh doanh, phương án tái cơ cấu.

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

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công 

tác trong lĩnh vực kế hoạch, chiến lược. Quản trị chiến 

lược, Quản trị 

ngân hàng

VT14

Chuyên viên 

Kế hoạch và 

thống kê

2

- Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, đề án liên quan đến công 

tác kế hoạch, dịch vụ, thống kê.

- Quản lý, hỗ trợ chi nhánh trong việc thực hiện công tác kế hoạch, dịch vụ, thống kê.

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

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công 

tác trong lĩnh vực kế hoạch, chiến lược.
Quản trị chiến 

lược, Quản trị 

ngân hàng

VT15

Chuyên viên 

quản lý, 

giám sát 

công ty bảo 

hiểm

1

- Quản lý, giám sát kinh doanh chuyên ngành Bảo hiểm.

- Phân tích, đánh giá hoạt động của công ty Bảo hiểm.

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

Đã làm nghiệp vụ kinh doanh, quản lý Bảo 

hiểm tối thiểu 03 năm.
 Phân tích tài chính 

doanh nghiệp

VT16

Chuyên viên 

quản lý, 

giám sát 

công ty 

chứng khoán

1

- Quản lý, giám sát kinh doanh chuyên ngành Chứng khoán.

- Phân tích, đánh giá hoạt động của công ty Chứng khoán.

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

Đã làm nghiệp vụ kinh doanh, quản lý 

Chứng khoán tối thiểu 03 năm.

Phân tích tài chính 

doanh nghiệp

8

Ban Kế 

hoạch 

Chiến lược

9 Ban Đầu tư

7

Ban Khách 

hàng cá 

nhân

4



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT17

Chuyên viên 

Tuyên giáo, 

dân vận và 

Truyền 

thông nội bộ

2

- Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác xây 

dựng Đảng trong lĩnh vực chính trị - tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, nắm bắt thông tin 

dư luận xã hội.

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

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ 

chính quy, chuyên ngành lý luận chính trị, 

tư tưởng - văn hóa, báo chí, truyền thông,...

- Am hiểu về công tác Đảng, có kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính 

ngân hàng; có khả năng viết và tổng hợp 

tốt. 

- Là Đảng viên ĐCSVN.

Xây dựng Đảng

VT18

Chuyên viên 

Truyền 

thông và 

quan hệ 

công chúng

2

- Xây dựng, tham mưu và triển khai các hoạt động truyền thông.

- Thiết lập và triển khai mối quan hệ với các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan thông tấn 

báo chí.

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

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy,

chuyên ngành Truyền thông, Báo chí,

Marketing,… 

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên

ngành báo chí, có khả năng viết tốt; có

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực

truyền thông, truyền thông số và quan hệ

báo chí.

Truyền thông 

Marketing

VT19

Chuyên viên 

Phát triển 

thương hiệu 

và văn hóa 

doanh 

nghiệp, 

quảng bá 

SPDV 

2

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai công tác Quản trị và phát triển thương hiệu; Marketing 

sản phẩm dịch vụ và văn hóa tổ chức.

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

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy,

chuyên ngành Truyền thông, Báo chí,

Marketing,…

- Am hiểu về lĩnh vực quản trị thương

hiệu, có kiến thức tốt về marketing, văn

hóa tổ chức; có kinh nghiệm làm việc

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Truyền thông 

Marketing

11

Ban Quản 

lý tài sản 

Nợ - tài sản 

Có

VT20

Chuyên viên 

quản lý tài 

sản Nợ - tài 

sản Có

5

- Quản lý thanh khoản, cân đối vốn

- Điều hành vốn nội bộ, lãi suất

- Xây dựng, đề xuất phương án cơ cấu hiệu quả bảng tổng kết tài sản.

- Quản lý hiệu quả hoạt động của Sổ ngân hàng.

- Thực hiện công tác quản lý rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng thuộc nhiệm 

vụ tuyến 1

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

-Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ: 

FRM, CFA; có kiến thức về Ngân hàng và 

nghiệp vụ quản lý tài sản Nợ - Có.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm 

làm việc trong ngành ngân hàng liên quan 

tới nghiệp vụ quản lý tài sản Nợ - Có.

Quản trị ngân hàng 

thương mại

Ban Truyền 

thông
10

5



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT21

Chuyên viên 

phân tích 

định lượng

3

- Xây dựng, phát triển, vận hành các phương pháp, mô hình định lượng trong dự báo kinh 

tế vĩ mô, quản trị tài sản Nợ - Có 

 - Tham gia xây dựng văn bản, quy trình, hướng dẫn sử dụng mô hình phục vụ quản trị 

điều hành.

 - Thu thập, khai thác dữ liệu, tổ chức, quản trị dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, 

phân tích, mô hình.

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo phục vụ công tác quản trị điều hành vốn.

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

- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ quốc 

tế chuyên môn (FRM, PRM, CQF, 

CFA,…); có kỹ năng lập trình với công cụ 

SAS, R, Python, Ms-SQL, MATLAB…

- Ưu tiên ứng viên có khả năng nghiên cứu 

ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật và 

mô hình toán tiên tiến, thực thi triển khai 

các tính toán có mức độ phức tạp cao.

Quản trị ngân hàng 

thương mại

VT22

Chuyên viên 

phòng Quản 

lý kỹ thuật

1

- Thực hiện công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng (chủ yếu các công tác thuộc giai

đoạn chuẩn bị đầu tư).

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

- Giới tính Nam.

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học  

trở lên, hệ chính quy, loại khá trở lên, 

chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Nhiệt lạnh.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý xây 

dựng.

- Có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, 

hoặc chứng chỉ hành nghề thiết kế kỹ thuật 

điện, nhiệt lạnh.

- Chứng minh năng lực: Đã tham gia quản 

lý dự án, tham gia công tác quản lý đầu tư 

xây dựng ít nhất 02 dự án nhóm B.

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng

VT23

Chuyên viên 

phòng Quản 

lý thi công

1

- Thực hiện công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng (chủ yếu các công tác thuộc giai

đoạn thi công).

- Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

- Giới tính Nam.

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học 

trở lên, hệ chính quy, loại khá trở lên 

chuyên ngành Xây dựng.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực xây dựng (ưu tiên ứng viên 

có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự 

án, thi công, giám sát).

- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát.

- Chứng minh năng lực: Đã tham gia công 

tác quản lý thi công, giám sát xây dựng ít 

nhất 02 dự án nhóm B.

Giám sát thi công 

xây dựng

12

Ban Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng 

khu vực

6



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT24

Chuyên viên 

phòng Quản 

lý đấu thầu

1

- Thực hiện công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công việc liên quan đến công

tác lựa chọn nhà thầu.

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

- Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp từ Đại học 

trở lên, hệ chính quy, loại khá trở lên 

chuyên ngành Luật.

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc 

trong lĩnh vực đấu thầu (ưu tiên ứng viên 

có kinh nghiệm về lĩnh vực xây dựng).

- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu 

thầu.

Hoạt động đấu thầu

13

Ban Chính 

sách tín 

dụng

VT25

Chuyên viên 

Ban Chính 

sách Tín 

dụng

8

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy chế, quy định, quy trình cấp tín dụng; nghiên cứu, 

triển khai các chương trình tín dụng chính sách phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu hội nghị/hội thảo, quy chế, quy định, 

quy trình liên quan đến nghiệp vụ tín dụng.

- Báo cáo thống kê liên quan đến:

+ Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nợ xấu, nợ có vấn đề.

+ Xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu dư nợ, giao chỉ tiêu cho chi nhánh trong toàn hệ 

thống.

+ Xây dựng kịch bản kinh doanh, chấm điểm thi đua, xếp loại thi đua chuyên đề tín dụng, 

xếp hạng tín nhiệm.

- Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình triển khai và tuân thủ các quy chế, quy trình cấp 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, luật 

kinh tế)

- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm 

việc trong lĩnh vực tín dụng.

- Có kiến thức chuyên môn về tín dụng và 

kiến thức kinh tế tổng hợp, có khả năng 

phân tích nhanh. Luật các tổ chức 

tín dụng và tín 

dụng

14

Ban Tổ 

chức nhân 

sự

VT26

Chuyên viên 

Ban Tổ chức 

nhân sự

5

Thực hiện các công việc liên quan đến công tác cán bộ (tiền lương, chế độ chính sách, xây 

dựng quy chế, tuyển dụng,…)

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực công tác cán bộ, quản trị nhân lực.
Pháp luật lao động, 

quản trị nhân lực

VT27

Chuyên viên 

chính sách 

Phòng Quản 

lý rủi ro tín 

dụng

4

- Xây dựng và điều chỉnh chiến lược, quy định về Quản lý rủi ro tín dụng, khung Quản lý 

rủi ro tín dụng.

- Xây dựng và điều chỉnh Khu vực rủi ro tín dụng, các hạn mức tín dụng tổng quan.

- Xây dựng và điều chỉnh định hướng tập trung tín dụng từng năm.

- Phối hợp nghiên cứu, phân tích các nội dung khác có liên quan đến hỗ trợ thẩm định và 

định hướng tín dụng.

- Đánh giá rủi ro tín dụng đối với các khoản cấp tín dụng vượt quyền.

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

- Có kinh nghiệm tại vị trí thẩm định, quan 

hệ khách hàng, tái cấu trúc doanh nghiệp.

- Ưu tiên ứng viên thành thạo dịch và đọc 

tài liệu bằng tiếng Anh.
Quản trị rủi ro tín 

dụng
15

Trung tâm 

Quản lý rủi 

ro tín dụng

12

Ban Quản 

lý dự án đầu 

tư xây dựng 

khu vực

7



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT28

Chuyên viên 

quản trị 

danh mục 

Phòng Quản 

lý rủi ro tín 

dụng

2

- Đề xuất, quản lý các chỉ tiêu giám sát rủi ro, trạng thái rủi ro so với hạn mức rủi ro tín 

dụng và rủi ro tập trung tín dụng.

- Kiểm tra sức chịu đựng (stress test) đối với danh mục tín dụng.

- Giúp việc Hội đồng rủi ro theo chức năng và thẩm quyền.

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

- Thành thạo một trong những công cụ 

phân tích, xử lý dữ liệu: 

Python/VBA/SQL...

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí 

giám sát danh mục tín dụng/quan hệ khách 

hàng/rủi ro tín dụng.

- Có hiểu biết về nguyên tắc và thông lệ kế 

toán trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, 

bao gồm nguyên tắc trích lập dự phòng rủi 

ro, mối liên hệ giữa các khoản mục P&L 

và vốn; hiểu biết các khái niệm tài chính 

và mối liên hệ của chúng tới các lĩnh vực 

công việc.

Quản trị rủi ro tín 

dụng

VT29

Chuyên viên 

Phòng Xếp 

hạng và đo 

lường rủi ro 

tín dụng

2

1. Quản lý và vận hành Hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ:

- Xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ và hướng dẫn 

vận hành hệ thống.

- Kiểm tra, rà soát việc chấm điểm xếp hạng khách hàng.

2. Xây dựng mô hình/công cụ rủi ro tín dụng:

- Xây dựng hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ theo phương pháp thống kê (bao gồm bộ 

chỉ tiêu/mô hình lượng hóa PD/LGD/EAD).

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ các mô hình/công cụ đo lường rủi ro tín dụng.

- Phát triển các thẻ điểm hồ sơ (A score) và thẻ điểm hành vi (B Score).

3. Xây dựng và triển khai hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng:

- Xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng.

- Theo dõi, rà soát, phân tích và cảnh báo định kỳ hoặc đột xuất về nợ có vấn đề, nợ tiềm 

ẩn rủi ro.

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

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tín dụng, thẩm định, quan hệ 

khách hàng.

- Có kiến thức về kinh tế lượng/thống kê, 

datamining, phân tích dữ liệu.

- Thành thạo một trong những công cụ 

phân tích, xử lý dữ liệu, ngôn ngữ lập 

trình: Excel nâng cao/VBA/SQL/R/ 

Python...

Quản trị rủi ro tín 

dụng

VT30

Chuyên viên 

Quản lý rủi 

ro thị trường

4

- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn về Quản lý rủi ro thị trường, Quản lý rủi ro

thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng…

- Xây dựng phương pháp mô hình, công cụ đo lường đánh giá rủi ro thị trường, rủi ro

thanh khoản, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng…

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

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại một 

trong các lĩnh vực:

(i) Quản lý rủi ro thị trường/Quản lý rủi ro 

thanh khoản/Quản lý rủi ro tập trung đối 

với giao dịch tự doanh;

(ii) Quản lý tài sản Nợ-tài sản Có của ngân 

hàng.

- Độ tuổi từ 25→35;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự 

án về Quản lý rủi ro.

Quản trị rủi ro, 

Quản trị ngân hàng 

thương mại

15

Trung tâm 

Quản lý rủi 

ro tín dụng

16 Trung tâm 

Quản lý rủi 

ro phi tín 

dụng

8



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT31

Chuyên viên 

Quản lý rủi 

ro Hoạt động

4

- Xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn về Quản lý rủi ro hoạt động.

- Xây dựng phương pháp, quản lý vận hành, hướng dẫn sử dụng công cụ, mô hình đánh

giá và đo lường rủi ro hoạt động.

- Theo dõi, cảnh báo sớm trường hợp nguy cơ vi phạm các hạn mức rủi ro hoạt động.

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

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại một 

trong các lĩnh vực:

(i) Quản lý rủi ro hoạt động;

(ii) Kiểm tra, giám sát nội bộ;

(iii) Giám sát tuân thủ.

- Độ tuổi từ 25→35;

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự 

án về Quản lý rủi ro.

Quản trị rủi ro, 

Quản trị ngân hàng 

thương mại

VT32

Chuyên viên 

quản lý nợ 

có vấn đề

4

- Thực hiện công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề tại các đơn vị được giao quản lý nhằm 

hạn chế nợ có vấn đề, tăng cường công tác thu hồi nợ:

+ Theo dõi, giám sát việc xử lý nợ có vấn đề tại các đơn vị được giao quản lý.

+ Đề xuất các biện pháp quản lý, xử lý nợ có vấn đề.

+ Tổng hợp, phân tích dữ liệu, báo cáo cấp có thẩm quyền về khoản cấp tín dụng có vấn 

đề.

+ Triển khai, đôn đốc, hỗ trợ, giám sát các đơn vị thực hiện biện pháp xử lý, thu hồi nợ có 

vấn đề.

- Triển khai xây dựng, góp ý các văn bản nghiệp vụ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

- Tham gia đào tạo nghiệp vụ quản lý và xử lý nợ có vấn đề cho các đơn vị.

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

Ưu tiên: Nam giới

Tín dụng

VT33

Chuyên viên 

quản lý nợ 

(Pháp chế) 

4

- Thực hiện công tác quản lý, xử lý nợ có vấn đề tại các đơn vị được giao quản lý nhằm 

hạn chế nợ có vấn đề, tăng cường công tác thu hồi nợ.

-  Tham mưu, đề xuất hướng xử lý, tham gia giải quyết các vấn đề, vụ việc pháp lý, tố tụng 

phát sinh liên quan đến hoạt động xử lý nợ có vấn đề trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn 

của mình.

- Tư vấn, hỗ trợ pháp lý, hướng dẫn chi nhánh các vấn đề pháp lý để xử lý các công việc 

phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Triển khai xây dựng, góp ý các văn bản nghiệp vụ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

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

Ưu tiên: Nam giới

Luật 

VT34

Chuyên viên 

Phòng 

Thanh toán

4

- Trực tiếp quản lý, vận hành nghiệp vụ thanh toán Việt Nam đồng (VND) của các hệ 

thống.

- Thực hiện chức năng hội sở chính của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh 

toán song phương/đa phương với tổ chức tín dụng, tổ chức thanh toán khác.

- Thực hiện đối soát số liệu giữa các kênh thanh toán.

- Tham gia kiểm thử các chương trình, ứng dụng trong hoạt động chuyển tiền VND.

- Triển khai các sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động chuyển tiền VND.

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

Ưu tiên: Nam giới, độ tuổi dưới 30 tuổi.

Kế toán ngân hàng

17

Trung tâm 

Quản lý nợ 

có vấn đề

18 Trung tâm 

Thanh toán

16 Trung tâm 

Quản lý rủi 

ro phi tín 

dụng

9



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT35
Chuyên viên 

Phòng Swift
1

- Thực hiện công việc thanh toán, vận hành hệ thống chuyển tiền nước ngoài và các phát 

sinh có liên quan.

- Kiểm tra thông tin trên hệ thống phòng chống rửa tiền và các hệ thống khác có liên quan 

đến hệ thống thanh toán quốc tế tại Agribank.

- Tham gia đề xuất, xây dựng và triển khai quản lý rủi ro hoạt động trong tổ chức, quản lý 

và vận hành hệ thống thanh toán quốc tế, hệ thống phòng chống rửa tiền và các hệ thống 

khác có liên quan tại Agribank.

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

Ưu tiên: Nam giới, độ tuổi dưới 30 tuổi.

Tài chính quốc tế

VT36

Chuyên viên 

Phòng Quản 

lý TK 

Nostro & 

Vostro

1

- Thực hiện công việc kế toán các tài khoản chuyên dùng.

- Tổ chức hạch toán kế toán, điều chuyển vốn, đối chiếu, sao kê tra soát giao dịch của toàn 

hệ thống.

- Thực hiện thanh quyết toán; hạch toán kết chuyển số dư, kết quả thanh toán, chênh lệch 

thu hộ/chi hộ của các hệ thống thanh toán qua tài khoản tiền gửi của Agribank.

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

Ưu tiên: Nam giới, độ tuổi dưới 30 tuổi.

Kế toán ngân hàng

VT37

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kinh 

doanh vốn

1

- Phụ trách, kiểm soát hoạt động giao dịch nghiệp vụ giấy tờ có giá; thị trường tiền tệ, phát 

hành trái phiếu 

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

thương mại

VT38

Chuyên viên 

Phòng Kinh 

doanh vốn

2

- Thực hiện các giao dịch Giấy tờ có giá; cho vay, gửi tiền; Repo trên thị trường liên ngân 

hàng; Phát hành Giấy tờ có giá.

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

thương mại

VT39

Chuyên viên 

Phòng Kinh 

doanh ngoại 

tệ và Phái 

sinh

3

- Thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng.

- Thực hiện các sản phẩm phái sinh.

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

Ưu tiên: Nam giới, có kinh nghiệm, am 

hiểu về kinh doanh ngoại tệ và phái sinh.

Tài chính quốc tế

VT40

Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Tổng 

hợp và kiểm 

soát tuân thủ

1

- Phụ trách kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh, kinh 

doanh vốn.

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

19

Trung tâm 

Kinh doanh 

Vốn và Tiền 

tệ

- Ưu tiên: Nam giới, có kinh nghiệm trong 

lĩnh vực nguồn vốn/đầu tư tại Ngân hàng 

thương mại; Hiểu biết về các sản phẩm 

kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân 

hàng.

- Đối với vị trí Phó Trưởng phòng: Ưu tiên 

ứng viên có khả năng phân tích, tổng hợp 

và có kinh nghiệm lãnh đạo cấp phòng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến hoạt động trên thị 

trường liên ngân hàng

- Đối với vị trí Phó trưởng phòng: Ưu tiên 

ứng viên có khả năng phân tích, tổng hợp 

và có kinh nghiệm lãnh đạo cấp phòng.

18 Trung tâm 

Thanh toán

10



TT Đơn vị Mã vị trí Vị trí
Chỉ tiêu 

tuyển dụng 
Mô tả công việc Yêu cầu khác (đối với công việc đặc thù)

Môn thi viết liên 

quan chủ yếu đến 

các lĩnh vực

VT41

Chuyên viên 

Phòng Tổng 

hợp và kiểm 

soát tuân thủ

1

- Kiểm soát tuân thủ trong hoạt động kinh doanh vốn và tiền tệ trên thị trường liên ngân 

hàng.

- Nghiên cứu, phân tích và dự báo thông tin thị trường tài chính trong và ngoài nước.

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

20

Trung tâm 

Chăm sóc 

khách hàng

VT42

Chuyên viên 

chăm sóc, 

hỗ trợ khách 

hàng

6

- Tiếp nhận, xử lý yêu cầu hỗ trợ, giải quyết tra soát/khiếu nại của khách hàng qua các 

kênh tại Trung tâm (điện thoại, thư điện tử, Fanpage...).

- Tư vấn, giới thiệu, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Agribank 

qua các kênh tại Trung tâm (điện thoại, thư điện tử …).

- Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng và các công việc khác liên quan (quản lý chất 

lượng chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, kiểm tra giám sát,...).

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

- Độ tuổi dưới 30, ngoại hình khá.

- Có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt; 

kỹ năng tư vấn, thuyết phục, xử lý tình 

huống.

- Thính lực tốt; nói tiếng phổ thông, phát 

âm chuẩn, rõ ràng (không nói ngọng, nói 

lắp), lưu loát, truyền cảm.

- Có khả năng chịu áp lực

- Thời gian làm việc: Theo ca trực 24/7, 

bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết.

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại ngân 

hàng bộ phận giao dịch, quan hệ khách 

hàng, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng hoặc 

trong các nghiệp vụ liên quan đến sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng (tín dụng, thanh 

toán quốc tế, thẻ).

Kỹ năng chăm sóc 

khách hàng

Tổng số 127

19

Trung tâm 

Kinh doanh 

Vốn và Tiền 

tệ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm 

việc liên quan đến hoạt động trên thị 

trường liên ngân hàng

- Đối với vị trí Phó trưởng phòng: Ưu tiên 

ứng viên có khả năng phân tích, tổng hợp 

và có kinh nghiệm lãnh đạo cấp phòng.
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