
 

  

 

 

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa tổ chức thi tuyển cán 

bộ năm 2021, cụ thể như sau: 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 

            Chuyên viên Quản lý Khách hàng  : 03 chỉ tiêu. 

            Chuyên viên Giao dịch viên             : 01 chỉ tiêu.  

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG : 

1. Điều kiện chung: 

- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; 

- Tuổi đời không quá 35. 

- Sức khoẻ tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội; 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại 

địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện… 

- Không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại BIDV thì thời gian nghỉ 

việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến ngày 15/04/2021. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng: đáp ứng điều kiện tuyển dụng của từng vị trí tại website 

http://tuyendung.bidv.com.vn 

3. Đối tượng đặc cách vào vòng phỏng vấn:  

Ứng viên được xem xét đặc cách vào vòng phỏng vấn nếu đáp ứng được một trong các điều 

kiện sau:  

3.1. Tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm trường 

hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên Đại học) tại 07 trường đại học bao gồm: Đại học Kinh 

tế quốc dân; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Ngân hàng Tp.HCM; Đại học Kinh tế 

Tp.HCM; Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội; Đại học Ngoại thương. Trường hợp ứng viên là 

sinh viên năm cuối đang chờ lấy bằng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.  

3.2. Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, nghiên cứu (cấp đại 

học trở lên) phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự tuyển. 

3.3. Có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại các tổ chức tín dụng 

trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, học việc, cộng tác viên, lao động mùa vụ, khoán 

gọn), tại vị trí công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.   

* Các ứng viên tại mục 3.1 đến 3.3 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng 

tại mục 2. 

4. Đối tượng được miễn thi viết tiếng Anh: 

Ứng viên được xem xét miễn thi viết tiếng Anh nếu đáp ứng được một trong các điều kiện sau: 

4.1. Có chứng chỉ còn liệu lực, do đơn vị có thẩm quyền cấp của một trong các chứng chỉ và 

mức điểm tối thiểu như sau: TOEFL-PBT 475 điểm; TOEFL-CBT 150 điểm; TOEFL_IBT 52 điểm; 

IELTS 5.0 điểm; TOEIC 550 điểm; Trong đó:  

- Chứng chỉ TOEIC, TOEFL: Do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Service 

– ETS) tổ chức, tại Việt Nam, đại diện của ETS cấp chứng chỉ này là IIG Việt Nam. 

- Chứng chỉ IELTS: Do Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng Anh 

(British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc (IDP Education) cấp. 

  

 

http://tuyendung.bidv.com.vn/
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc_Cambridge
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%99i_%C4%91%E1%BB%93ng_Anh
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=IDP&action=edit&redlink=1

