
THỰC TẬP SINH MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN (Dành cho sinh viên mới ra trường) 

Thực tập sinh môi giới chứng khoán là chương trình tuyển dụng kết hợp đào tạo diễn ra định kỳ tại 
ACBS, dành riêng cho các cá nhân mong muốn trở thành một Môi giới chứng khoán chuyên nghiệp nhưng 
chưa có nhiều kinh nghiệm. 

Đến với chương trình, Thực tập sinh sẽ được đào tạo những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… còn thiếu 
trong công việc. Đồng thời sẽ được huấn luyện thực tế thông qua việc thực hiện công việc của một Môi giới 
chuyên nghiệp, cụ thể như sau: 

• Phát triển khách hàng mới, duy trì quan hệ với khách hàng hiện tại; 

• Thực hiện tư vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kế hoạch phân bổ tài sản, chiến lược đầu tư, 
danh mục đầu tư, kỹ thuật giao dịch; 

• Cập nhật, cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán đến khách hàng; 

• Hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch, quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản 
chứng khoán của khách hàng. 

• Giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của ACBS, làm quen với các phần mềm nội bộ doanh nghiệp; 

• Phân tích cơ bản: phân tích vĩ mô, phân tích ngành, đọc hiểu báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích 
tài chính và định giá; 

• Phân tích kỹ thuật: hướng dẫn sử dụng các phần mềm phân tích kỹ thuật chuyên dụng, các công cụ 
phân tích kỹ thuật chuyên sâu để hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư; 

• Kỹ năng viết báo cáo giới thiệu doanh nghiệp, khuyến nghị đầu tư, bản tin thị trường chứng khoán; 

• Kỹ năng bán hàng, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục.  

• Sinh viên mới ra trường hoặc Sinh viên năm cuối đang theo học các trường Đại học Khối ngành kinh tế; 

• Làm việc tại TP.HCM, ít nhất 3 ngày/tuần tại văn phòng Công ty; 

• Có đam mê, mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực tư vấn tài chính; 

• Tự tin, năng động, cầu tiến và đặc biệt chịu được áp lực rất cao trong công việc; 

• Có kinh nghiệm ở các vị trí phát triển kinh doanh/tư vấn tài chính/quan hệ khách hàng là một lợi thế. 

• Được hỗ trợ các phương tiện làm việc: không gian làm việc, điện thoại bàn, văn phòng phẩm…; 

• Được hỗ trợ hoàn thành báo cáo/khóa luận tốt nghiệp đối với Sinh viên năm cuối; 

• Được đào tạo chuyên sâu để định hướng trở thành Môi giới chính thức của ACBS; 

• Lương cứng từ 1.500.000 đồng/tháng + Hoa hồng 30% trên doanh số ròng/tháng; 

• Các phụ cấp khác từ quản lý trực tiếp nếu đạt các điều kiện theo yêu cầu.  
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