
 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam (Agribank) Chi nhánh Tân Bình thông báo tuyển 
dụng lao động năm 2021:  

 
 
 

Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Số lượng 

01 Tín dụng 02 

02 Kế toán 02 

03 Pháp chế 01 

04 Công nghệ thông tin 01 

  
 
 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung 

- Ứng viên dự tuyển có độ tuổi không quá 35 (tính đến thời điểm 
tổ chức tuyển dụng), nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55 
m trở lên.  

- Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp; trình độ 
và năng lực chuyên môn theo yêu cầu vị trí, chức danh lao động 
cần tuyển dụng. 

- Lý lịch rõ ràng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận 
trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự 
tuyển. 

- Đủ sức khỏe để đảm nhận công việc. 

- 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. 

2. Trình độ đào tạo 

- Về trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy, 
chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế 
toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Luật, Công nghệ 
thông tin....).  

 

- Về trình độ Ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 
4.0, TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 42, TOEIC 450, tính đến thời 
điểm nộp hồ sơ tuyển dụng còn hiệu lực. 

- Về trình độ Tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo 
quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 
 

- Sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, bản sao các văn bằng, 
chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm 
có sao y công chứng, căn cước công dân; sổ hộ khẩu và Phiếu 
đăng ký dự tuyển theo mẫu của Chi nhánh. 

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung 
thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát hiện hồ sơ 
đăng ký dự tuyển không chính xác, không trung thực, kết quả thi 
tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ. 

 
 

 - Cách 1: Ứng viên nộp hồ sơ online về địa chỉ Email:    
agribank.tanbinh.td@gmail.com 

(Ứng viên nộp hồ sơ qua email phải hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng 
sau khi trúng tuyển). 

- Cách 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp 
Agribank Chi nhánh Tân Bình vào các ngày làm việc từ Thứ 2 
đến Thứ 6 , địa chỉ: 1200 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân 
Bình, TP. HCM. 

 

 

 Kể từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 29/10/2021. 

 

 

II. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Mọi thắc mắc ứng viên có thể liên hệ Phòng Tổng hợp 
Agribank Chi nhánh Tân Bình (Qua số điện thoại bàn: 
028.39717940 hoặc 028.39717963; Qua số ĐT:  
0908090659 – gặp ông Nguyễn Vĩnh Hùng hoặc số 
ĐT: 0905004636  gặp bà Hà Thị Trà Ly). 

GIÁM ĐỐC  
AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN BÌNH 

(Đã Ký) 

     AGRIBANK 
     CHI NHÁNH TÂN BÌNH

 

 

IV. PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ 

 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 


