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THÔNG BÁO
(V/v tuyển Cộng tác viên năm 2022)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình
Tân trân trọng thông báo thông tin tuyển dụng Cộng tác viên năm 2022, cụ thể như sau:
1. Vị trí, số lượng tuyển dụng:
- Vị trí tuyển dụng: Cộng tác viên chi nhánh
- Số lượng tuyển dụng: Không giới hạn
2. Nội dung công việc: Làm công việc trung gian môi giới, tìm kiếm khách hàng sử
dụng sản phẩm dịch vụ của BIDV (Tìm kiếm và mở CIF mới đối với các khách
hàng cá nhân, có đăng ký tối thiểu dịch vụ Smartbanking, có phát sinh giao dịch
tài chính và Smartbaking ở trạng thái Active tại BIDV Bình Tân)
3. Thời gian, địa điểm làm việc: Thời gian linh hoạt, địa điểm làm việc không cố định
(không bắt buộc lên cơ quan)
4. Quyền lợi:
- Được hưởng hoa hồng môi giới theo quy định của Ngân hàng.
- Được hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn cơ bản;
- Được tạo điều kiện tham gia các lớp, khóa đào tạo do Chi nhánh/BIDV tổ chức;
- Các bạn sinh viên sẽ có cơ hội tuyển dụng chính thức trong quá trình cộng tác.
5. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng:
- Có kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
-

Có kỹ năng bán hàng.

6. Hình thức tuyển dụng: Sơ tuyển hồ sơ + Phỏng vấn trực tiếp.
7. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn xin làm cộng tác viên;
- Bản sao giấy CMND.
8. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ:
a. Thời gian: Nhận hồ sơ từ ngày 17/08/2022 (từ 9h00 đến 16h00) (Nhận thường
xuyên cho đến khi đủ chỉ tiêu)
b. Cách thức:
- Trực tiếp: Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Chi
nhánh Bình Tân; Địa chỉ: 300-302 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận
Bình Tân, Tp Hồ Chi Minh.
- Trực tuyến: nộp hồ sơ qua email: huongdtm5@bidv.com.vn
Trường hợp cần được giải đáp thông tin, vui lòng liên hệ: BIDV CHI NHÁNH
BÌNH TÂN
__________________________________________________________________________
BIDV Bình Tân
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