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Website: https://www.yuanta.com.vn 
 

TẠI SAO NÊN CHỌN YUANTA? PHÚC LỢI VƯỢT TRỘI CỦA CHÚNG TÔI 

 Công Ty Chứng Khoán Yuanta được thành 

lập từ năm 1961 tại Đài Loan, tự hào là Tập 

Đoàn Tài Chính Hàng Đầu Châu Á, Công ty 

Chứng Khoán Số 1 Đài Loan hiện nay. 

Yuanta hiện diện ở Hồng Kông, Hàn Quốc, 

Thái Lan, Campuchia, Indonesia, Trung 

Quốc, Philippines, Việt Nam… 

 Công ty Chứng Khoán Yuanta Việt Nam 

(YSVN) hiện có vốn điều lệ là 1000 tỷ đồng 

cung cấp đầy đủ các dịch vụ và giải pháp đầu 

tư chứng khoán chuyên nghiệp tại thị trường 

chứng khoán Việt Nam. 

 Mạng lưới của YSVN trên toàn quốc từ Hà 

Nội, Đà Nẵng, TP. HCM, Bình Dương, Đồng 

Nai, Vũng Tàu… 

 Lương và hoa hồng cao hàng đầu thị 

trường. 

 Lương tháng 13, thưởng theo kết quả công 

việc hàng tháng/quý/năm 

 Bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho bản thân 

và gia đình 

 Teambuilding hàng năm, New Year/Year 

End Party 

 Chính sách phúc lợi công ty & công đoàn 

hấp dẫn hàng đầu thị trường 

 Đội ngũ lãnh đạo đầy tài năng và đam mê 

với nghề. 

 Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, 

không ngừng cập nhật công nghệ. 

 

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG (Số lượng: 10 người) 

THỰC TẬP SINH  
 

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHỌN QUYỀN LỢI 

- Sinh viên đang theo học năm cuối chuyên ngành 

Chứng Khoán, Ngân Hàng, Tài chính doanh 

nghiệp, Quản Trị Kinh Doanh… 

- Điểm trung bình các môn học từ 6,5 hoặc tương 

đương trở lên; 

- Có kỹ năng giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt; 

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng 

hợp thông tin; 

- Có khả năng làm việc theo nhóm dưới áp lực cao; 

- Sử dụng tốt các phần mềm vi tính văn phòng. 

- Năng động, đam mê kiếm tiền và yêu thích làm 

việc trong ngành chứng khoán 

 

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên 

nghiệp, thân thiện của công ty chứng khoán nước 

ngoài. 

- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng để trở thành 

chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp trong vòng 2-6 

tháng. 

- Được cọ sát học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ lãnh đạo 

và nhân viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. 

- Được cung cấp thông tin và hướng dẫn công việc thực 

tế trong thị trường chứng khoán. 

- Thời gian linh hoạt; công việc đầy sáng tạo, thú vị và 

luôn cập nhật xu hướng. 

- Được tuyển dụng chính thức nếu làm tốt 

 

 

Và còn nhiều vị trí đang tuyển dụng khác, xem thêm tại website https://www.yuanta.com.vn   
 

Hồ sơ ứng tuyển gồm Đơn xin thực tập/Thư giới thiệu, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, Bảng điểm, hồ 

sơ cá nhân và bằng cấp liên quan. 

Email nhận hồ sơ ứng tuyển: han.hua@yuanta.com.vn ;  

Địa điểm làm việc: Chi Nhánh Chợ Lớn – 521 Hồng Bàng, Phường 14, Quận 5, TP. HCM 
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