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Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng không ngừng của công ty.Hiện nay,Công ty chúng
tôi cần tuyển vị trí sau:

CHUYÊN VIÊN PHÊ DUYỆT TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.1. Số lượng
01 – một người
1.2. Trách nhiệm
Chuyên viên Phê duyệt tín dụng cá nhân
- Xây dựng phương pháp thẩm định hồ sơ khách hàng cá nhân:
+ Phương pháp thẩm định hồ sơ pháp lý
+ Phương pháp thẩm định hồ sơ vốn
+ Phương pháp thẩm định hồ sơ thẩm định
- Thẩm định hồ sơ vay vốn khách hàng
- Đề xuất phê duyệt đối với các khoản vay vượt thẩm quyền
- Theo dõi kiểm soát công tác bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu phê duyệt
- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống phần mềm
- Lập các báo cáo liên quan đến công tác phê duyệt
1.3. Yêu cầu
a. Yêu cầu bắt buộc chung
Có trình độ từ Đại học trở lên, được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, ngân hàng tại
các trường đại học khối kinh tế như: Học viện ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế
Quốc dân, Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương...
b. Kiến thức, Kỹ năng:
- Có kiến thức tốt về các sản phẩm của Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp hiện
nay.
- Có kiến thức tốt về các quy định của nhà nước liên quan tới hoạt động tín dụng cho các
doanh nghiệp hiện nay.
- Tính tình cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
- Khả năng phân tích và thẩm định dự án
- Am hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng.
- Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình, đạo đức tốt.
- Kỹ năng tin học văn phòng
- Kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập
- Kỹ năng đánh giá và nhìn nhận vấn đề
- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và ra quyết định.
c. Kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm về đánh giá và thẩm định khả năng rủi ro đối
với doanh nghiệp.
1.4. QUYỀN LỢI:
• Mức lương cạnh tranh theo năng lực
• Có cơ hội thăng tiến,đào tạo trong và ngoài nước,có điều kiện khẳng định bản thân.
• Được hưởng mức lương hấp dẫn theo thỏa thuận.
• Chế độ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 ( nghỉ thứ 7,CN),du lịch, nghỉ mát định kì…
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•

Đầy đủ các chế độ,quyền lợi theo quy định hiện hành

*HỒ SƠ BAO GỒM:
• CV và đơn xin việc nói rõ khả năng, kinh nghiệm
• Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có liên quan
• Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 4 tháng gần nhất, Giấy khám sức
khỏe không quá 4 tháng, bản sao giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân photo công chứng,
3 ảnh 3x4.
• Bên ngoài Hồ sơ dự tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển, thông tin liên hệ (Điện thoại/Email)
*THÔNG TIN LIÊN HỆ
Nguyễn Văn Tý – Phòng Nhân sự Công ty Tài chính cổ phần HANDICO
Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Thăng Long Ford, 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35690205 - 207
Email: tynv@hafic.com.vn ; haidv@hafic.com.vn
ƯU TIÊN : Những hồ sơ nộp sớm tại văn phòng.
HẠN NỘP HỒ SƠ : Hết ngày 30/9/2011
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