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             Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt (BVSC) là công ty chứng khoán đầu tiên được 

thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, nay là Tập đoàn 

Bảo Việt trực thuộc Bộ Tài chính. BVSC hoạt động trên các lĩnh vực: môi giới, lưu ký chứng 

khoán, tự doanh, tư vấn đầu tư; tư vấn doanh nghiệp (tư vấn cổ phần hoá và chuyển đổi hình thức 

sở hữu doanh nghiệp; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn phát hành và niêm yết chứng khoán; 

tư vấn tái cơ cấu và quản trị doanh nghiệp); bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành chứng khoán.  

Với sứ mệnh: Trao “Niềm tin vững chắc” cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bằng “Cam kết 

vững bền” và định hướng phát triển thành Ngân hàng Đầu tư tại Việt Nam, BVSC luôn giữ vững 

vị trí là Công ty Chứng khoán hàng đầu, mang đến dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và sự hài lòng 

nhất cho các cổ đông. 

BVSC cam kết mang đến môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất 

với thu nhập thoả đáng cùng các chương trình đào tạo không ngừng đồng thời tạo mọi điều kiện 

cho cán bộ công nhân viên chủ động phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo trong công 

việc. 

Căn cứ nhu cầu mở rộng kinh doanh trong năm 2017, BVSC cần tuyển dụng nhân sự vào 

các vị trí sau: 

YÊU CẦU CHUNG 

 Sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm văn phòng; 

 Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt; 

 Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc nhóm dưới áp lực cao, chủ động 

triển khai công việc; 

 Có tinh thần trách nhiệm với công việc 

 Tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và nguyên tắc bảo mật.  

CHUYÊN VIÊN PHÒNG KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 

Mã số: 02.1705 

Số lượng: 01 

Địa điểm làm việc: Hà Nội 

Mô tả công việc:  

 Mở rộng mạng lưới khách hàng là nhà đầu tư tổ chức trong nước/ nước ngoài theo kế 

hoạch đã được Lãnh đạo phê duyệt; 

 Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy trình nghiệp vụ của  phòng theo phân công; 

 Hướng dẫn quy trình giao dịch chứng khoán và các dịch vụ tiện ích của BVSC cho 

nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước; 

 Nhận lệnh và xử lý lệnh giao dịch của khách hàng tổ chức; 
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 Phối hợp với các phòng ban để cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lương, phù hợp với 

nhu cầu của khách hàng; 

 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty và lãnh đạo phòng 

KHTC.  

 

Điều kiện dự tuyển:  

 Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Kinh tế/ TC- NH/ Chứng khoán, kế toán – 

kiểm toán… 

 Có khả năng phân tích cổ phiếu, trái phiếu; 

 Am hiểu thị trường chứng khoán, thị trường cổ phiếu, trái phiếu gồm cách thức 

vận hành, giao dịch của thị trường, kiến thức nền về kinh tế vĩ mô, tài chính tiền tệ 

ở mức khá. 

 Có chứng chỉ CFA, CPA là một lợi thế. 

 Có tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm trong công ty chứng khoán, ngân hàng, công 

ty bảo hiểm, quỹ đầu tư….; 

 Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác ở vị trí kinh doanh mảng khách hàng 

Doanh nghiệp tại Ngân hàng, công ty chứng khoán; 

NẾU BẠN TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA BVSC, BẠN SẼ ĐƯỢC HƯỞNG: 

 Chính sách lương, thưởng và đãi ngộ hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao; 

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở; có cơ hội 

thăng tiến và khẳng định bản thân; 

 Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ; các kỹ năng mềm; 

 Chế độ bảo hiểm khám sức khỏe và khám chữa bệnh tại các bệnh viện lớn như 

Bệnh viện Việt Pháp, Hồng Ngọc, Vinmec... 

HỒ SƠ ỨNG VIÊN GỒM 

 Đơn dự tuyển theo Mẫu của BVSC  

(Download theo link:  http://www.bvsc.com.vn/RecruitmentInformation.aspx) 

 Ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng (dán/scan trên đơn dự tuyển) 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ 

Cách thức dự  tuyển:  

  Ứng viên có thể  lựa chọn cách dự  tuyển bằng việc gửi Đơn dự  tuyển theo các hình 

thức sau:  

 Trực tiếp tại VP Công ty: Tầng 2, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

 Qua bưu điện; 

 Bằng email: hr-bvsc@baoviet.com.vn (Ghi rõ mã vị trí, khu vực dự tuyển) 

http://www.bvsc.com.vn/RecruitmentInformation.aspx
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Thời gian nhận hồ sơ:  

 Từ ngày 19/5/2017 đến ngày 19/6/2017 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm) 

 

Mọi thông tin liên quan đến Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt có thể tham 

khảo tại địa chỉ www.bvsc.com.vn 

 


