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ỨNG TUYỂN NGAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI LÀM VIỆC 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 
 

 

Vị trí: CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (PFC) 
Bạn Sẽ Làm Gì 

 Chủ động tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử 

dụng sản phẩm dịch vụ để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao (cho vay thế chấp, 

tín chấp, huy động tiền gửi tiết kiệm, mở tài khoản, thẻ...) 

 Chăm sóc, tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng những khó khăn vướng mắc mà khách 

hàng gặp phải, nhắc nợ/ thúc nợ khách hàng theo quy định 

 Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng trong phạm vi được phân công 

 Báo cáo công việc, cập nhật thông tin khách hàng theo quy định 

Chuyên Môn Của Bạn 

 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh 

doanh, Marketing 

 Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh, lĩnh vực tài chính ngân hàng, 

dịch vụ khách hàng, hoặc các ngành có liên quan 

 Đam mê kinh doanh 

 Thành thạo vi tính văn phòng, đọc hiểu tài liệu Anh ngữ tốt 

 Kỷ luật, trung thực, chủ động trong tổ chức công việc 

 Kỹ năng bán hàng, lập kế hoạch làm việc, giao tiếp, thuyết phục, đàm phán, kỹ năng 

thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh 

 Chịu áp lực công việc cao 
 

Vị trí: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (DSR) 
Bạn Sẽ Làm Gì 

 Chủ động tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng mới 

 Lên kế hoạch bán hàng chi tiết theo tuần, tháng 

 Triển khai giới thiệu, chào bán sản phẩm dịch vụ để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh 

được giao 

 Báo cáo kết quả bán hàng định kỳ và khi được yêu cầu  

Chuyên Môn Của Bạn 

 Tốt nghiệp Đại học, sinh viên Đại học năm cuối hoặc sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng 

đang học liên thông Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, 

Quản trị kinh doanh, Marketing 

 Có kiến thức về lĩnh vực tài chính ngân hàng 

 Đam mê kinh doanh 

 Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, bán hàng, thiết lập mối quan hệ 

 Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, làm việc với áp lực cao 

 Thân thiện, năng động, thích giao tiếp xã hội 
 

Thông tin liên hệ tại ACB: 

Chị Võ Thái Diễm Thúy    

0907 671986                    

thuyvtd@acb.com.vn 

Anh Phạm Quang Vũ        

0907 247685 

vupq@acb.com.vn 

Anh Trần Thanh Bình       

0916 256879                    

binhtt.hso@acb.com.vn  
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