THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CAREER TOUR 2018

MBBank thân gửi bạn lời mời tham gia sự kiện hướng nghiệp và phỏng vấn trực tiếp tại Đại học
Ngân hàng TP HCM với các vị trí cụ thể như:
-

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân

-

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME)

-

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp lớn (CIB)

* Mô tả công việc:
-

Phát triển, duy trì quan hệ với khách hàng cá nhân/doanh nghiệp

-

Chăm sóc và theo dõi tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng.

* Yêu cầu công việc:
Tốt nghiệp các trường cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế (đối với CV KHCN) và tốt
nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế (đối với CV SME/CIB) hoặc các bạn sinh viên
năm cuối (đang trong quá trình làm luận văn).
-

Có kỹ năng tốt về giao tiếp, đàm phán, bán hàng và marketing.

-

Ưu tiên nếu ứng viên có>= 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Ngoại hình khá, nam dưới 35 tuổi, cao từ 1m68 trở lên; nữ dưới 30 tuổi cao từ 1m58 trở
lên.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
Cách 1: Gửi qua email
-

Tải file Mẫu thông tin ứng viên MB từ website: www.tuyendung.mbbank.com.vn

-

Điền thông tin đầy đủ: Mã vị trí: KHCN/SME/CIB; Mã địa điểm: KV HCM

-

Gửi email về hòm thư hr.contact@mbbank.com.vn tiêu đề ghi: Họ tên_KHCN_KV HCM

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại sự kiện tuyển dụng 31/03/2018
Đặc biệt, MBBank tổ chức ngày hội phỏng vấn trực tiếp tại ĐH Ngân hàng lúc 08h ngày
thứ 7 ngày 31/03/2018 – PHỎNG VẤN 1 VÒNG, CÓ NGAY KẾT QUẢ.
Nếu bạn có thể tham gia trực tiếp tại trường, vui lòng phản hồi thông tin cụ thể qua email để
Phòng tuyển dụng sắp xếp hội đồng phù hợp.
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại: 024 6277 7222 (máy lẻ:2373)
Hãy gia nhập MB ngay hôm nay cùng các cộng sự tài năng.

