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Kiến tạo con đường tích sản tài chính và an tâm đầu tư

Hệ sinh thái dịch vụ đầu tư cực kỳ đơn giản cho mọi người và ở mọi nơi

Sau 15 năm phát triển, VNDIRECT đã khẳng định được vị

thế là một trong những công ty Chứng khoán lớn và uy tín

nhất trên thị trường, được biết đến với nền tảng cạnh

tranh về hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đầu tư, công nghệ

cũng như giá trị văn hóa, con người.

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

GIỚI THIỆU VNDIRECT



Hải Phòng 

Quảng Ninh

Hà Nội

Nam Định

Vinh – Nghệ An

Quảng Nam

Đà Nẵng

Đồng Nai

Bình Dương

Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Thông tin chi tiết: https://www.vndirect.com.vn/

• Vốn chủ sở hữu: 3.800 Tỷ đồng

 Quản lý 500.000 Tài khoản Khách hàng

Thị phần Top 03 HNX | Top 05 HOSE | Top 02 UPCOM

 Nhân sự: 1.000 nhân viên

 Tài sản quản lý:  100.000 Tỷ đồng

GIỚI THIỆU VNDIRECT

https://www.vndirect.com.vn/


GIỚI THIỆU DTALENT

DTALENT – VNDIRECT TRAINEES PROGRAM

Là chương trình đào tạo nghề trong lĩnh vực tài chính đầu tư do VNDIRECT tổ chức nhằm tìm kiếm và đào

tạo chuyên sâu các tài năng trẻ mong muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngành nghề

được coi là then chốt trong vai trò dẫn dắt sự phát triển của kinh tế số



DTALENT – VNDIRECT TRAINEES PROGRAM

VÀ NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC DÀNH CHO SINH VIÊN

 Chương trình đào tạo nghề lĩnh vực tài chính đầu tư ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

 Xây dựng nền tảng tri thức tài chính vững chắc để phát triển sự nghiệp

 Được đào tạo trực tiếp bởi các chuyên gia tài chính hàng đầu trên thị trường

 Có cơ hội rèn luyện bài bản các kỹ năng làm nghề thực tế

 NƠI DUY NHẤT ứng viên vừa học việc, vừa có thu nhập ổn định

 Sau khi kết thúc quá trình đào tạo nghề, các bạn nhân viên tập sự sẽ có cơ

hội được trở thành nhân viên chính thức tại VNDIRECT



GIỚI THIỆU DTALENT

DTALENT DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO?

DTALENT hướng đến đối tượng là sinh viên tất cả các trường đại học có chuyên ngành hoặc

hiểu biết tốt về Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, v.v..bao gồm:

Sinh viên sắp tốt nghiệp

(Thời gian yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp tạm thời trong

vòng tối đa 1 năm kể từ ngày được nhận vào chương trình

đào tạo giai đoạn 2) và có thể tham gia toàn thời gian

Cử nhân đại học



GIỚI THIỆU DTALENT

Có phẩm chất đạo

đức và năng lực

cốt lõi phù hợp với

nghề nghiệp và

công ty VNDIRECT

01 02

Đam mê tìm

kiếm môi trường

làm nghề dịch vụ

tài chính đầu tư, có

lý tưởng và phẩm

chất làm nghề

chuyên nghiệp

03

Có khả năng làm

việc độc lập, tự học

hỏi và nghiên cứu

tìm hiểu các kiến

thức chuyên ngành

về đầu tư và tài

chính kinh tế

04

Tư duy phản biện, 

kỹ năng giao tiếp

và làm việc nhóm

ỨNG VIÊN DTALENT CẦN GÌ?



CÁC CHƯƠNG TRÌNH 

CHO SINH VIÊN 

ĐÃ TỔ CHỨC

NĂM 2020

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TỔ CHỨC NĂM 2020



CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO SINH VIÊN ĐÃ TỔ CHỨC NĂM 2020

ĐH NGÂN HÀNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG

ĐH RMIT

ĐH NGOẠI THƯƠNG

ĐH HOA SENĐH THỦ DẦU MỘT



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC NĂM 2020

HV NGÂN HÀNG ĐH FPTĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

HV TÀI CHÍNH
ĐH KINH TẾ HCM ĐH BÌNH DƯƠNG



BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ VNDIRECT VÀ CÁC DỰ ÁN ĐÀO TẠO SINH VIÊN 



PHỐI HỢP 

TỪ NHÀ TRƯỜNG

PHỐI HỢP 

TỪ VNDIRECT

ĐỀ XUẤT HỢP TÁC

• Hỗ trợ truyền thông dự án DTALENT đến sinh

viên năm 3 - 4 của trường về chương trình

• Cùng VNDIRECT tổ chức workshop chia sẻ chương

trình đến sinh viên năm 3 - 4 của trường

• Hỗ trợ sắp xếp 01 giảng viên là đầu mối làm việc

với VNDIRECT, hỗ trợ tổng hợp nhận CV của sinh

viên trường và giải đáp thắc mắc của sinh viên về

chương trình.

• Trao đổi và thống nhất cùng Nhà trường

về nội dung chương trình

• Sắp xếp diễn giả VNDIRECT, nội dung chia sẻ

& các hoạt động trong chương trình

• Chuẩn bị tài liệu, ấn phẩm truyền thông. Lên kế

hoạch tổ chức workshop chia sẻ về chương trình

đến các bạn sinh viên.

• Định kỳ báo cáo kết quả đào tạo của học viên



NỘP CV CHO ĐẦU MỐI 

HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

01

Sau khi hợp tác với

VNDIRECT, tại trường đại học

sẽ có một đại diện là đầu mối

hợp tác tuyển dụng, phụ trách

nhận CV, giải đáp thắc mắc và

giới thiệu CV đến VNDIRECT

NỘP CV TRỰC TIẾP 

ĐẾN VNDIRECT

02

Ứng viên gửi CV đến email

tuyendung@vndirect.com.vn

Hoặc

Ứng viên truy cập

https://dtalent.vndirect.com.vn/

để đăng tải CV

*Qua vòng loại Hồ sơ, bộ phận tuyển dụng sẽ liên hệ phản hồi kết quả đến email của ứng viên

CÁCH CÁCH

mailto:tuyendung@vndirect.com.vn
https://dtalent.vndirect.com.vn/


CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

GIA NHẬP DTALENT TẠI ĐÂY



Đăng ký và
nộp CV

BƯỚC 1

Tiếp nhận lịch
phỏng vấn và
làm bài test

BƯỚC 2
Phỏng vấn và
thực hiện bài
test

BƯỚC 3

Tiếp nhận kết
qủa và thông
tin chương
trình đào tạo

BƯỚC 4

QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN



• Thời gian: 1 tháng

• Học theo khung chương

trình Onboarding 1 

tháng cả Online và

Offline

• Thời gian: 6 tháng

• Đào tạo kỹ năng Tư vấn

khách hàng và tư vấn

dịch vụ, sản phẩm

• Trải nghiệm công việc

thực tế tại bộ phận Tư

vấn khách hàng với sự

hướng dẫn và kèm cặp

từ mentor

• Thời gian: 1 năm 2

tháng (2 tháng thử việc

và ký hợp đồng chính

thức 1 năm)

• Đào tạo kỹ năng Tư vấn

đầu tư

• Trải nghiệm công việc

thực tế tại bộ phận Tư

vấn đầu tư với sự hướng

dẫn và kèm cặp từ

Giai đoạn 1:

Chương trình đào tạo

Onboarding 1 tháng

Giai đoạn 2:

Đào tạo & rèn luyện kỹ năng

Tư vấn khách hàng

Giai đoạn 3:

Đào tạo & rèn luyện kỹ năng

Tư vấn đầu tư

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO



CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

CHUYÊN GIA
Chuyên viên Tư

vấn Khách hàng

Chuyên viên Tư 

vấn đầu tư

Chuyên viên môi

giới chứng khoán

Chuyên viên Quản

lý tài sản

QUẢN LÝ Mentor Trưởng nhóm Trưởng phòng Giám đốc POS



HÀ NỘI

• Ms. Nguyễn Hoài Linh

• M: 0948110291

• E: linh.nguyenhoai@vndirect.com.vn

• VNDIRECT 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn 

Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

HỒ CHÍ MINH

• Ms. Trương Thị Thu Huyền

• M: 0355.568.453

• E: huyen.truong@vndirect.com.vn

• THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Quận 1

Hồ Chí Minh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

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

https://dtalent.vndirect.com.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/Vndirect.dtalent

Hotline: 1900 54 54 09

mailto:linh.nguyenhoai@vndirect.com.vn
mailto:huyen.truong@vndirect.com.vn
https://www.vndirect.com.vn/
https://dtalent.vndirect.com.vn/

