JOB OFFER 1
BIDV
Mô tả công việc và yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng cán bộ nghiên cứu
1. Vị trí: Chuyên viên cấp 8/ Chuyên gia nghiên cứu
2. Mức lương:
o Lương nhận hàng tháng: 20-25 triệu đồng/tháng
o Thu nhập thường xuyên: 25-30 triệu đồng/tháng (=lương + chi bổ sung thu nhập
của ngân hàng, chưa tính đến cơ chế động lực)
o Ngoài ra: Được hưởng cơ chế động lực theo kết quả kinh doanh của Ban;
3. Cơ hội khác:
o Làm việc trong môi trường Treasury năng động;
o Có cơ hội phát triển các ý tưởng nghiên cứu, phân tích vào hoạt động kinh doanh
thực tế;
o Cơ hội trao đổi nghiệp vụ với các ĐCTC trong & ngoài nước: Học tập, tham gia
hội thảo,…
4. Mô tả vị trí:
o Xây dựng phương pháp luận khoa học cho tổng thể các vấn đề phân tích, gắn với
điều kiện thực tế tại thị trường Việt Nam bao gồm: Kinh tế vĩ mô; Thị trường tiền
tệ; Thị trường trái phiếu & Thị trường ngoại hối;
o Xây dựng mô hình dự báo định lượng cho các chỉ số quan trọng phục vụ hoạt
động kinh doanh của BIDV bao gồm GDP, CPI, tỷ giá USD/VNĐ, lãi suất thị
trường tiền tệ LNH, lãi suất TPCP;
o Thực hiện các báo cáo phân tích chuyên đề phục vụ hoạt động kinh doanh của
BIDV (theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo Ban BIDV hoặc chủ động đề
xuất);
o Phối hợp xây dựng quan hệ với các trung tâm nghiên cứu trong & ngoài nước để
hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của Nhóm;
5. Yêu cầu tuyển dụng:
o Độ tuổi: Trong khoảng 25-35 tuổi;
o Giới tính: Ưu tiên nam;
o Bằng cấp: Thạc sỹ/Tiến sỹ chuyên ngành kinh tế học, tài chính – ngân hàng (ưu
tiên kinh nghiệm học tập tại nước ngoài);
o Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 3-5 năm làm việc về nghiên cứu, phân tích trong
các lĩnh vực kinh tế học, tài chính – ngân hàng (ưu tiên kinh nghiệm làm việc tại
nước ngoài);
6. Tiêu chí đánh giá chất lượng công việc trong năm đầu tiên:

o Hoàn chỉnh phương pháp luận khoa học cho các sản phẩm nghiên cứu, phân tích:
Thông qua ở cấp Lãnh đạo Ban;
o Lựa chọn triển khai nghiên cứu xây dựng mô hình định lượng dự báo cho khoảng
2-3 chỉ số vĩ mô quan trọng; Triển khai ứng dụng được mô hình dự báo cho ít nhất
1 chỉ số;
o Nâng cao chất lượng hệ thống sản phẩm phân tích trên các mặt:
+ Khách hàng mới: Mở rộng thêm đối tượng khách hàng là các tổ chức, đơn vị
chuyên sâu về nghiên cứu trong & ngoài nước
+ Số lượng báo cáo phân tích chuyên đề: 3 báo cáo
+ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp hệ thống: 1 đề tài
+ Tỷ lệ dự báo chính xác về xu hướng: Tăng lên 80% (Hiện tại 65-70%)
+ Tỷ lệ dự báo chính xác về biên độ dao động: Tăng lên 60% (Hiện tại 40-50%)
+ Tỷ lệ dự báo chính xác về thời điểm: Tăng lên 50% (Hiện tại 40%)
o Các hoạt động khác:
+ Tần suất có mặt trên các phương tiện truyền thông
+ Tần suất phát biểu tại các hội thảo trong & ngoài nước

JOB OFFER 2
Saigon Commercial Bank
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chính phụ trách phân tích thị trường
Phòng ban: Phân tích & Giám sát hoạt động kinh doanh tiền tệ
Khối: Kinh doanh Tiền tệ - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Saigon Commercial Bank –
SCB)
Mô tả công việc:
-

Phụ trách theo dõi thông tin kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước & thế giới
theo lịch công bố thông tin & theo định kỳ được giao; bao gồm thu thập dữ liệu
quá khứ & cập nhật dữ liệu mới.

-

Phân tích tình hình kinh tế vĩ mô & thị trường tiền tệ nhằm hỗ trợ cho định hướng
kinh doanh của Khối.

-

Chuẩn bị các bản tin phân tích thị trường tiền tệ, kinh tế vĩ mô, dự báo xu hướng
theo định kỳ báo cáo.

Yêu cầu công việc:
-

Tốt nghiệp đại học, thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế học, Tài chính, Quản trị kinh
doanh

-

Có kinh nghiệm nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực tài chính ngân hàng

-

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xây dựng báo cáo tốt

-

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

-

Tiếng Anh giao tiếp tốt

-

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.

-

Kỹ năng làm việc độc lập với cường độ công việc cao; phối hợp làm việc nhóm
tốt.

-

Ưu tiên các ứng viên đang làm cong tác nghiên cứu phân tích vĩ mô tại các ngân
hàng, công ty chứng khoán.

Quyền lợi:
-

Lương, thưởng cao, hấp dẫn theo năng lực và theo quy chế của Công ty.

-

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.

-

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

-

Các đãi ngộ khác theo kết quả kinh doanh hoặc chế độ đãi ngộ của Công ty.

Hình thức nộp hồ sơ:
-

Ứng viên nộp hồ sơ theo mẫu tại website of Ngân hàng SCB www.scb.com.vn

-

Hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho Phòng PT&GSHĐKDTT qua email
tuthn@scb.com.vn

JOB OFFER 3
StoxPlus

Giới thiệu StoxPlus
StoxPlus tự hào là công ty dịch vụ thông tin tài chính chứng khoán và thông tin kinh
doanh hàng đầu Việt Nam, chuyên về cung cấp thông tin, dữ liệu, công cụ đầu tư và phân
tích ngành cho các khách hàng trong và ngoài nước. StoxPlus cung cấp thông tin thông
minh giúp củng cố các quyết định chiến lược và đem lại thành công cho các nhà đầu tư,
ngân hàng, định chế tài chính, chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý.

Ban lãnh đạo của StoxPlus là các chuyên gia CFA Charteredholder, ACCA, CPA, MBA
và có bề dầy trên 38 năm kinh nghiệm sâu trong lĩnh vực Đầu tư, Ngân hàng, Phân tích
Tài chính và Công nghệ từ Trung tâm Tài chính Luân Đôn, Anh Quốc, Thụy Sỹ, Úc và
Việt Nam.
Giá trị cốt lõi






Nhân sự: Tài sản giá trị nhất của công ty
Nhiệt huyết xây dựng công ty lớn mạnh
Sẵn sàng chấp nhận và vượt qua thách thức mới
Cam kết nâng cao trình độ và hoàn thiện mình
Trung thực, chuyên nghiệp và kiến thức chuyên sâu.

Nếu bạn thực sự muốn:
 Chuyển nghề nghiệp của bạn sang một môi trường chuyên nghiệp và năng động.
 Được đãi ngộ xứng đáng theo trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và kết quả công
việc.
 Đóng góp cho sự phát triển và là một phần của công ty thông tin và dữ liệu tốt
nhất Việt Nam
Và nếu bạn sẵng sàng:
 Chớp lấy cơ hội và thử thách mới
 Học hỏi, chia sẻ kiến thực và kinh nghiệm với các đồng nghiệp
Hãy cùng StoxPlus! Chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt lớn!
Với nhu cầu mở rộng kinh doanh chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên phù hợp cho
vị trí: Business Analysts

MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ CÁC YÊU CẦU
Business Analyst (BA)
Tổng quan vị trí:




StoxPlus là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thông tin và dữ liệu tài chính
cũng như các hệ thống công cụ phân tích phục vụ ngành tài chính đầu tư bao gồm
các định chế đầu tư trong, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, công ty đầu tư tài
chính và các đơn vị nghiên cứu, tư vấn trong và ngoài nước. Ngoài ra, StoxPlus
cũng có các dịch vụ dữ liệu và giải pháp cho các công ty đại chúng hoặc niêm yết
về hệ thống thông tin phục vụ công tác quan hệ cổ đông (IR).
Nhằm phục vụ các dự án phát triển sản phẩm và dịch vụ trong thời gian tới của
StoxPlus, chúng tôi đang cần tìm kiếm một vị trí cho công việc Chuyên viên Phân
tích Nghiệp vụ (Business Analyst).



Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc tham gia phát triển sản phẩm và dịch vụ của
StoxPlus thông qua việc tìm hiểu nhu cầu của thị trường, phân tích yêu cầu và đưa
ra giải pháp hiệu quả đối với sản phẩm, dịch vụ mới của công ty.

Mô tả công việc






Tham gia các dự án phát triển sản phẩm/dịch vụ mới:
o Tìm hiểu, thu thập và phân tích nhu cầu và xu hướng của thị trường, đưa ra
các ý tưởng về phát triển sản phẩm, dịch vụ mới hoặc đề xuất các giải pháp
nâng cấp đối với sản phẩm hiện hữu thông qua việc tham khảo ý kiến của
các chuyên gia, tham gia các hội thảo chuyên ngành, nghiên cứu các sản
phẩm/dịch vụ trong cùng lĩnh vực;
o Đánh giá và chuyển hóa các nhu cầu và xu hướng thị trường thành yêu cầu
đối với sản phẩm/dịch vụ của công ty;
o Tham gia xây dựng kế hoạch và thực thi kế hoạch phát triển sản phẩm và
dịch vụ của công ty. Cụ thể, tham gia xây dựng các tài liệu chuyên môn
cho sản phẩm/dịch vụ được phát triển hoặc nâng cấp, tham gia lập kế
hoạch, báo cáo tiến độ phát triển sản phẩm/dịch vụ cho quản lý phụ trách.
Hỗ trợ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng
o Tham gia hỗ trợ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng giải quyết và xử lý các yêu
cầu liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của công ty
o Thu thập ý kiến khách hàng phục vụ cho việc phát triển và nâng cấp sản
phẩm và dịch vụ hiện hữu của công ty.
Các công viêc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty

Yêu cầu







Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính
như Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ, Chuyên viên Phân tích Dữ liệu, Chuyên
viên Phân tích Tài chính hoặc Phân tích Đầu tư
Ưu tiên người có kiến thức tài chính rộng và có quan hệ trong cộng đồng tài
chính, đầu tư, ngân hang, chứng khoán.
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường công nghệ tài
chính, hoặc có sở thích và đam mêm với các hệ thống phần mềm tài chính.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh nói và viết thành thạo.
Ưu tiên các ứng viên có một trong các kỹ năng khác:
o Kỹ năng tổ chức và quản lý
o Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
o Kỹ năng phân tích, đánh giá và tổng hợp
o Kỹ năng giải quyết vấn đề
o Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
o Kỹ năng tư duy logic, tư duy chăm sóc khách hàng

Quyền lợi:


Thu nhập hàng tháng: Thỏa thuận








Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
thường xuyên.
Cơ hội làm việc với các chuyên gia Nhật Bản
Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
Được đào tạo về kỹ năng chuyên môn và kiến thức kinh tế, tài chính, hàng hóa.
Được đào tạo về kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn trong việc xây dựng hệ thống
thông tin, hệ thống phần mềm, qui trình phát triển phần mềm.
Chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của
Luật lao động và của Công ty

Nơi làm việc:



Văn phòng trụ sở chính tại Hà Nội.
Hoặc văn phòng TP.HCM

Hồ sơ:



Lý lịch tự thuật (CV)
Thư xin việc

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV trước ngày 30/06/2015 tới. Ưu tiên các hồ sơ
nộp sớm.
Dương Thị Mai, Quản lý nhân sự
T: 043 5626 962 (Số máy lẻ 101) M: 01234 788 733 E: admin.hr@Stoxplus.com

JOB OFFER 3
Career Opportunities at
StoxPlus và StoxResearch

Research Associates

About StoxPlus and StoxResearch

StoxPlus is very proud to be a leading financial and business information corporation in
Vietnam, providing comprehensive information, analytic solutions, and industry
research for both domestic and foreign clients. StoxPlus has provided intelligent
information to help clients to analyze and make strategic decisions and bring success to
investors, banks, financial institutions, corporate owners and management.

StoxResearch is a brand and a division of StoxPlus Corporation. We provide
comprehensive analysis and local insights to our clients at quality standards of the
world’s prestige advisory firms. We work with institutional investors and industry
players to help them understand the market and specific segments of interests, in order
to define market entry strategies into the sector. We leverage on our sector database and
our expert network with local experience and insights.

Currently, we are covering more than 10 key sectors of Vietnam including financial &
banking (including consumer finance); homebuilders & materials; healthcare (hospital
operation & clinics), agribusiness, plastic packaging and Internet. Our research services
including ‘ready-to-eat’ market reports which is available for sales on
www.stoxresearch.com and customized research reports prepared specifically to the
client’s requirement.

Research Associate
StoxResearch, a division of StoxPlus, is an emerging business. We are hunting for
experienced analysts or consultants to join our Hanoi office to meet our growing research
orders from foreign clients who are penetrating into Vietnam via M&A, equity
investments, FDI or simply business alliance with domestic enterprises.

Job description

 Being an owner for the allocated sector/market that you are qualified. Sector
coverage under priority are:
o Banking (consumer finance)
o Cement / Construction materials
o M&A
o Logistics
o Retail







o Other sectors as requested
Perform desktop research AND “down-to-ground” research
Data sourcing, mining and crunching plus insights from industry experts and
practitioners
Write report independently but under the team of seasoned professionals
o For “ready-to-eat” market report: update and issue semi-annually
o For “customized report” report: as per timetable agreed with client
Make presentation to clients and follow-ups

Skills that are a must:

 Excellent in English business writing (reports mostly prepared in English)
 Good at data mining & crunching & presenting in MS. Power Point
 Good at communication with client, team and being able to source appropriate
experts/practitioners

Secondary requirements:

 Highly motivated with a view to taking up team leader’s responsibilities
 Ability to deliver high quality work within tight deadlines and highly independent
 At least 1-2 years of experience in market research, sellside/ buyside analyst,
advisory & consulting (especially in the sectors that we cover)
 Basic Japanese writing/speaking is a plus
 ACCA/CFA or Big 4 experience is an advantage
Location:
 Hanoi
Remuneration package:
 A fixed salary at market competitive, plus bonus based on performance
 Training by and working with seasoned professionals who were previously from the
World’ prestige advisory firms
Please send your CV to:
Lan Nguyen

Research Manager
T:043 5626 962 ex:108

E: lan.nguyen@stoxplus.com

