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THÔNG BÁO 

Tuyển dụng cán bộ tại BIDV Chợ Lớn năm 2022  

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Chợ Lớn 

thông báo tuyển dụng cán bộ năm 2022, cụ thể như sau: 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 08 Chuyên viên Quản lý khách hàng. 

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 20/02/2022. 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn của các vị trí tuyển dụng: Xem chi tiết trên website 

tuyển dụng của BIDV tại địa chỉ http://tuyendung.bidv.com.vn. 

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG 

Qua 03 vòng thi: 

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ; 

- Vòng 2: Thi viết nghiệp vụ và Tiếng Anh (thi tập trung trên máy tính). 

- Vòng 3: Phỏng vấn. 

IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

- Phiếu dự tuyển theo mẫu đính kèm: tại website http://tuyendung.bidv.com.vn 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (không cần chứng thực): 

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học/Cao đẳng; bảng điểm các năm học có xác nhận 

của trường; 

http://tuyendung.bidv.com.vn/

