Kính gửi các ứng viên!
ACBS là một trong số ít Công ty chứng khoán được thành lập ngay lúc Thị trường chứng
khoán (TTCK) Việt Nam mở cửa, hơn 20 năm hoạt động với tất cả các nghiệp vụ liên quan
đến hoạt động chứng khoán và là đơn vị trực thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
Hiện tại, ACBS có nhu cầu mở rộng và phát triển mảng môi giới chứng khoán để đón đầu
sự phát triển hơn nữa của TTCK Việt Nam nhờ kỳ vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển
ổn định và tiềm năng nâng hạng của TTCK Việt Nam trong 2 – 3 năm tới.
Vì vậy, Chúng tôi thông báo đến với các bạn nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí Chuyên
viên tư vấn đầu tư (chuyên viên môi giới chứng khoán), chi tiết như sau:
I.

Mô tả công việc

-

Phát triển và chăm sóc khách hàng;

-

Thu thập và phân tích thông tin kinh tế, tài chính liên quan;

-

Tìm kiếm và tư vấn cơ hội đầu tư cho khách hàng giao dịch chứng khoán;

-

Các công việc khác liên quan đến tư vấn đầu tư chứng khoán..

II.

Quyền lợi:

-

Thu nhập cạnh tranh đánh giá theo năng lực của nhân viên;

-

Cơ hội đào tạo các kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính;

-

Được cấp học phí tham gia các chương trình đào tạo chứng chỉ của UBCK.

-

Được hưởng các chế độ bảo hiểm, du lịch và phúc lợi theo quy định;

-

Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp.

III.

Địa điểm làm việc: Chi nhánh ACBS - 197A, CMT8, P. 4, Q.3, Tp. HCM.

IV.

Hình thức ứng tuyển:
Ứng viên năng động và có đam mê đối với lĩnh vực đầu tư liên hệ đến số:

 0946.397.881 (Mr. Thanh) hoặc gửi CV đến email: thanhnx@acbs.com.vn
 0909.999.198 (Mr. Chính) hoặc gửi CV đến email: chinhlv@acbs.com.vn
Trưởng phòng Môi giới
Khối Khách Hàng Cá Nhân - CN CMT8
CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB
====================================
197A Đường CMT8, Phường 4, Quận 3, TP.HCM
Website: https://www.acbs.com.vn

