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TT Vị trí Phòng 
ban 

Số 
lượng Mô tả công việc Yêu cầu 

1 

Chuyên viên phát 

triển ứng dụng, 

phần mềm 

U1 01 

- Phân tích, thiết kế hệ thống và xây dựng phần 

mềm theo những yêu cầu đặt ra của Ngân 

hàng. 

- Xây dựng tài liệu, qui trình thao tác - vận 

hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống. 

- Đào tạo/chuyển giao về qui trình hoạt động 

cho các phòng liên quan về hệ thống phần 

mềm được xây dựng/triển khai. 

- Làm việc với đối tác bên ngoài (nếu có) để 

xây dựng, kết nối, tích hợp các phần mềm bên 

ngoài vào hệ thống Core Banking. 

- Bảo trì, hỗ trợ vận hành các phần mềm đã 

phát triển. 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên Ngành CNTT 

- Lập trình tốt với MS.Net và/hoặc java. 

- Thành thạo SQL và/hoặc PL/SQL 

- Hiểu biết tốt về CSDL SQL và/hoặc Oracle 

- Tiếng anh: Đọc, trao đổi, tìm hiểu các giải pháp 

kỹ thuật từ đối tác, Internet để áp dụng vào công 

việc thực tế 

- Sáng tạo, chăm chỉ, chịu khó và chịu được áp lực 

cao trong công việc.  

- Ưu tiên hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng và/hoặc đã 

tham gia phát triển các dự án về Ngân hàng điện tử. 

- Tuổi dưới 30 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. 

- Phối hợp làm việc nhóm tốt. 

2 

Chuyên viên 
nghiệp vụ thẻ và 
kỹ thuật thẻ (CV 

ứng dụng, quản trị 
ứng dụng, CV báo 

cáo) 

     U6 01 

- Quản lý, khai thác hệ thống phục vụ phát 

triển dịch vụ thẻ,  

- Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển, 

tích hợp các hệ thống ứng dụng phục vụ công 

việc quản trị, vận hành, kinh doanh của OJB 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công 
nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông.. 

- Đối với CV I: chấp nhận sinh viên mới ra trường/ 
CV II: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm Phát triển ứng 
dụng tại các Ngân hàng 

- Ưu tiên ứng viên đã tham gia lập trình ứng dụng 



TT Vị trí Phòng 
ban 

Số 
lượng Mô tả công việc Yêu cầu 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu 

các giải pháp cải tiến quy trình, chuẩn hóa hệ 

thống thẻ 

- Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát 

triển công nghệ Thẻ và setup các sảm phẩm thẻ 

theo yêu cầu của đơn vị kinh doanh, các giải 

pháp doanh nghiệp nhằm cải tiến chất lượng và 

dịch vụ CNTT của OJB 

- Phát triển và maintenance các ứng dụng liên 

quan đến hệ thống thẻ của ngân hàng 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ sản 
phẩm thẻ 

ngôn ngữ lập trình: Java/j2ee, C/C++, Objective C, 
.Net… 

- Có kinh nghiệm, hiểu biết sâu về CSDL Oracle, 
SQL Server. 

- Nắm rõ các quy chuẩn, quy trình xây dựng và 
triển khai phần mềm 

- Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt 

- Có khả năng làm việc dưới môi trường nhiều áp 
lực, liên tục thay đổi. 

- Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về nguyên tắc thực 
hiện các queries trên cơ sở dữ liệu lớn. 

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản trị Oracle DB và 
Java và xấy dụng báo cáo 

- Tiếng Anh: đọc hiểu tốt tài liệu và có thể giao tiếp 
độc lập trong công việc. 

- Nghiêm túc, cầu tiến, chịu khó, nhiệt tình trong 
công việc. 

3 
NV/CV vận hành 

ứng dụng.  
U5 01 

- Tiếp nhận các yêu cầu liên quan tới CNTT, 

phân loại yêu cầu, trực tiếp xử lý hoặc chuyển 

các phòng ban nghiệp vụ xử lý. Ghi nhật ký 

kết quả công việc thực hiện của các phòng ban 

hàng ngày 

- Hỗ trợ vận hành các ứng dụng CNTT: phân 

- Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng, chuyên Ngành 

CNTT 

- Nam, nữ tuổi dưới 35 

- Hiểu biết tốt về lập trình ứng dụng. 

- Biết sử dụng SQL và/hoặc PL/SQL 



TT Vị trí Phòng 
ban 

Số 
lượng Mô tả công việc Yêu cầu 

tích nghiệp vụ xây dựng/nâng cấp các ứng 

dụng phần mềm, cấp phát TK CNTT, hướng 

dẫn sử dụng, xử lý các sự cố ứng dụng CNTT. 

- Tham gia xây dựng tài liệu, qui trình thao tác 

- vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống. 

- Giám sát, đôn đốc các phòng ban thực hiện 

các yêu cầu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ 

- Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ liên 

quan đến hoạt động và chất lượng dịch vụ CNTT 

trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; 

- Tiếng anh: Đọc, hiểu các giải pháp kỹ thuật từ đối 

tác, Internet để áp dụng vào công việc thực tế 

- Chăm chỉ, chịu khó và chịu được áp lực cao trong 

công việc.  

- Ưu tiên hiểu biết nghiệp vụ Ngân hàng và/hoặc đã 

có kinh nghiệm tester/Lập trình ứng dụng.  

 

 


