
STT Tên vị trí Mô tả công việc Địa điểm

1 Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên Nhấn để xem Hà Nội

2 Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Thế Chấp Nhấn để xem Hà Nội

3 Chuyên Viên Tư Vấn Sản Phẩm Tín Chấp Nhấn để xem Hà Nội

4 Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân Nhấn để xem TP.HCM

5 Chuyên viên chính quan hệ khách hàng ưu tiên Nhấn để xem TP.HCM

6 Chuyên viên tư vấn sản phẩm thế chấp Nhấn để xem TP.HCM

7 Chuyên viên chính phân tích và lập kế hoạch kinh doanh Nhấn để xem TP.HCM

8 Nhân viên bán sản phẩm tín chấp Nhấn để xem TP.HCM

9 Trưởng nhóm bán hàng trực tiếp Nhấn để xem TP.HCM

STT Tên vị trí Mô tả công việc Địa điểm

1 Thực tập sinh nâng cao trải nghiệm khách hàng Nhấn để xem Hà Nội

2 Thực tập sinh nghiệp vụ thị trường tài chính Nhấn để xem Hà Nội

3 Chuyên viên phân tích tài chính Nhấn để xem Hà Nội

4 Chuyên viên tài chính quản trị Nhấn để xem Hà Nội

5 Chuyên viên tài trợ thương mại Nhấn để xem Hà Nội

6 Giao dịch viên Nhấn để xem TP.HCM

KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
STT Tên vị trí Mô tả công việc Địa điểm

1 Cộng tác viên khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhấn để xem Hà Nội

2 Nhân viên bán hàng trực tiếp vi mô Nhấn để xem Hà Nội

3 Chuyên viên kinh doanh phi tín dụng Nhấn để xem Hà Nội

KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO
STT Tên vị trí Mô tả công việc Địa điểm

1 Thực tập sinh quản trị rủi ro Nhấn để xem Hà Nội

2 Thực tập sinh phân tích kinh doanh Nhấn để xem Hà Nội

3 Chuyên viên phân tích kinh doanh Nhấn để xem TP.HCM

4 Chuyên viên phân tích dữ liệu Nhấn để xem TP.HCM

KHỐI VẬN HÀNH

Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ vào hòm mail: tuyendung@vpbank.com.vn

Tiêu đề email vui lòng ghi rõ: [Tên vị trí] Họ & Tên ứng viên 

Đối tượng: Các bạn sinh viên năm 3,4 hoặc các bạn đã có 1-2 năm kinh nghiệm sau khi ra trường

Danh sách vị trí tuyển dụng tại VPBank

KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-quan-he-khach-hang-uu-tien-ha-noi-ta050.35a87266.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tu-van-san-pham-the-chap-ha-noi-ta050.35a877ba.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tu-van-san-pham-tin-chap-ha-noi-ta050.35a877bd.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-tu-van-tai-chinh-ca-nhan-ho-chi-minh-ta016.35a85db9.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/chuyen-vien-chinh-quan-he-khach-hang-uu-tien-ho-chi-minh-ta016.35a87497.html
https://docs.google.com/document/d/1LQ9bZxjsIwsg0tMUO7XGAa56wk6rQp-a3-NmpzHki6Y/edit?usp=sharing
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/analytics-and-planning-management-executive-ho-chi-minh-ta016.35a869cf.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/nhan-vien-ban-san-pham-tin-chap-ho-chi-minh-ta102.35a87644.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/truong-nhom-ban-hang-truc-tiep-ho-chi-minh-ta102.35a87664.html
https://docs.google.com/document/d/1wEvVv0meVKyWGgspdVRyb1owqKEYVXYJ/edit?usp=sharing&ouid=117354253806669293700&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13HAO2xOqK8oAe5AiPLAEkU559i6cSIg9/edit?usp=sharing&ouid=117354253806669293700&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1aUZKkxwk8UTG3uzer2Ey0HB8ztjrAN3Z/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1mZ3P84ZUp_FAz-Pkoukf8oZVTCnduHMP/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1X5x7erFByrDUwG0OkIjVpINsocEAVUbL/edit?usp=sharing&ouid=117354253806669293700&rtpof=true&sd=true
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/giao-dich-vien-ho-chi-minh-ta047.35a87065.html
https://docs.google.com/document/d/1ECzt10I0bGpvhUSWgzDZ2jTYE7Ed-vahEDf5AEZh--o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mAPx6555NqqBRKFUXfOz7L83Tk52LkGIKqoVXHGnYQ4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1akMPI1_Q-3T9ZmT0KeXrcb63k92_keUA7OUsF474v1E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jF5UvA7ehLf_434_TSjyfDeeqpaoMB-p/edit?usp=sharing&ouid=117354253806669293700&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1E7kN7i1LwMZfwreqBWWXniG8Y2sODvUU/edit?usp=sharing&ouid=117354253806669293700&rtpof=true&sd=true
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/business-analyst-risk-strategy-ho-chi-minh-ta003.35a877cf.html
https://tuyendung.vpbank.com.vn/viec-lam/data-analyst-retail-risk-ho-chi-minh-ta003.35a87353.html

