
Địa điểm làm việc: HÀ NỘI (Trụ sở chính) 

1. Mô tả và yêu cầu công việc vị trí CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

FDI 

1. Duy trì, khai thác tối đa danh mục khách hàng được phân công và tìm kiếm, phát triển khách 

hàng mới đặc biệt là các khách hàng FDI và các khách hàng doanh nghiệp nước ngoài nhằm mở 

rộng danh mụckhách hàng quản lý với mục tiêu đạt/vượt chỉ tiêu kinh doanh đã được giao. 

2. Cung cấp sản phẩm dịch vụ tới các Khách hàng FDI được giao phụ trách : 

a) Tiếp cận, tư vấn, chào bán tất cả các sản phẩm dịch vụ phù hợp  

b) Tiếp nhận nhu cầu, đàm phán, đề xuất sản phẩm đặc thù phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

FDI và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

c) Phụ trách hoạt động quản lý dòng tiền và tư vấn tài chính cho khách hàng được phân công phụ 

trách. 

d) Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện các biện pháp quản lý khách hàng trước, trong và 

sau khi cấp tín dụng; Chịu trách nhiệm về chất lượng tín dụng, nhận biết các dấu hiệu rủi ro của 

khoản vay, thực hiện kiểm tra vốn vay đúng quy định, thực hiện các biện pháp quản lý và phối 

hợp xử lý các khoản nợ có vấn đề theo quy định. 

3. Thực hiện bán chéo sản phẩm dịch vụ cho khách hàng FDI và các khách hàng khác bao gồm 

cả KHDN và thể nhân khác 

4. Đầu mối hỗ trợ Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/ PGD) hoặc trực tiếp quản lý, chăm sóc và tư 

vấn tài chính cho Khách hàng FDI được phân công phụ trách 

2. Yêu cầu vị trí Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Ngoại 

thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương... 

- Ưu tiên ứng viên có bằng tốt nghiệp loại Giỏi/Xuất sắc các chuyên ngành phù hợp với vị trí 

ứng tuyển. 

- Trình độ ngoại ngữ: thành thạo tiếng Anh (có khả năng nghe nói và soạn thảo văn bản) và/hoặc 

tiếng Nhật/Trung/ Hàn Quốc 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng 

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực khách hàng doanh 

nghiệp tại Ngân hàng/Tổ chức quốc tế... 

- Ưu tiên ứng viên là nữ, chiều cao > 1m60cm và không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Kỹ năng bản thân: 

1. Kiến thức: 

- Có hiểu biết về dịch vụ và các sản phẩm của ngân hàng, quy trình nghiệp vụ ngân hàng dành 

cho KHDN 

- Có kiến thức về môi trường địa phương, về thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh nơi Oceanbank 

hoạt động. 

- Có kiến thức, hiểu biết về môi trường, phong tục, tập quán kinh doanh, quy định, văn hóa…của 

khu vực/ nhóm khách hàng FDI mục tiêu 



 

2. Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp và truyền thông; 

- Kỹ năng sáng tạo và liên tục đổi mới; 

- Kỹ năng bán hàng/thương lượng/ đàm phán và làm hài lòng khách hàng; 

- Kỹ năng làm việc theo nhóm /tổ chức; 

- Xây dựng các mối quan hệ ở phạm vi rộng, chịu được áp lực, có thể đi công tác. 

 

3. Khả năng: 

- Phân tích/phán đoán; Tư duy Logic. 

 

4. Phẩm chất cá nhân: 

- Tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ kỷ luật, chủ động trong công việc; 

- Có ý chí quyết tâm hoàn thành mục tiêu công việc được giao. 

 


