
 Làm việc tại ngân hàng là ước mơ của bạn?  

 Trở thành “Banker” chuyên nghiệp tại ngân hàng đa quốc gia đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam? 

 Bạn muốn làm việc trong môi trường quốc tế năng động, thân thiện? 

SHINHAN FRESH BANKER 2018 
Phát triển bản thân, kiến tạo ước mơ nghề nghiệp cùng  

chúng tôi tại www.shinhancareer.com 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VỚI 50 FRESH BANKERS  

TRÊN TOÀN QUỐC 
Để trở thành ứng viên thành công, bạn cần:  

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương, 

Kế toán, Công Nghệ, Luật, Tiếng Hàn… 

 • Không quá 02 năm kinh nghiệm làm việc 

 • Sẵn sàng làm việc tại các chi nhánh ở các tỉnh thành của Ngân hàng Shinhan 

KV Phía Nam: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Dương, Sóng Thần,… 

KV Phía Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,… 

 • Kỹ năng tiếng Anh tốt (Nói & Viết). Tiếng Hàn tốt là một lợi thế. 

 • Thái độ sống & làm việc tốt, sẵn sàng đón nhận thử thách, cân bằng cuộc sống.  

 • Khả năng giao tiếp, tinh thần đồng đội cao, năng động, thích tìm hiểu 

Những cống hiến của bạn sẽ được ghi nhận xứng đáng bởi:   

 • Mức lương cạnh tranh, thu nhập hấp dẫn, thưởng theo năng lực 

 • Cơ hội tham gia đào tạo trong và ngoài nước 

 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động 

 • Phát triển toàn diện với cơ hội luân chuyển nhiều vị trí khác nhau  

 • Tham gia hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng thường xuyên 

 • Chương trình chăm sóc, rèn luyện sức khỏe 

 • Sản phẩm và dịch vụ ưu dãi dành cho nhân viên 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

• Form ứng viên Shinhan download và apply tại: www.shinhancareer.com 

• Hồ sơ cá nhân chi tiết bằng tiếng Anh 

• Bằng cấp/bảng điểm 04 năm 

Thời hạn nhận hồ sơ: 04/12/2017 / Phỏng vấn: 02/01/2018 – 17/01/2018 / Dự kiến ngày bắt đầu: 22/01/2018 


