
FORM THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

Đơn vị yêu 
cầu tuyển 
dụng điền 
thông tin 

Vị trí tuyền dụng: Tập sự- thực tập 

Số lượng tuyển dụng: Tuyển dụng thường xuyên 

Nơi làm việc: TP HCM –Bà Rịa Vũng Tàu – Đà Nẵng – Đồng Nai 

Mô tả công việc: 

• Giới thiệu khách hàng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán 

• Tư vấn, giải thích, bán cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ của 
công ty có liên quan đến chứng khoán – tài chính; 

• Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ khách hàng đặt lệnh và thực hiện các 
giao dịch liên quan. 

• Tham gia đầy đủ và thường xuyên các buổi đào tạo về phân tích kỹ 
thuật, phân tích cơ bản, đào tạo phái sinh cùng các kỹ năng 
telessales, đàm phán … để nâng cao khả năng tư vấn đầu tư và 
bán hàng. 

Yêu cầu chung: 

• Đam mê và yêu thích lĩnh vực chứng khoán. 

• Năng động, nhiệt tình , Chịu được áp lực công việc cao.Có kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, kỹ năng tổ chức và 
quản lý thời gian hiệu quả. 

• Có tinh thần kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp nghiêm túc 

Ưu Tiên: 
• Sinh viên năm 3-4 

P. Nhân sự 

điền thông 
tin 

Quyền lợi: 

• Cơ hội gia nhập MBS chính thức 

• Được tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện của Công ty. 

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động. 

Hồ sơ yêu cầu khi 
ứng tuyển: 

• Các mẫu thông tin ứng viên/CV  

Nơi nhận hồ sơ: 

Nộp Bản Thông tin ứng viên theo mẫu của MBS theo hình thức sau: 

Khu vực phía Nam: 

Nộp hồ sơ Online trên website tuyển dụng/Gửi qua email: 
anh2.nguyenthingoc@mbs.com.vn  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty theo địa chỉ :  

Phòng Nhân sự KVPN 

Công ty CP chứng khoán MB – Chi Nhánh Hồ Chí Minh 

Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô 
Giang, Quận 1, TP HCM  

Điện thoại: 028.39203388   Số máy lẻ: 197 

 


