CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT
CHI NHÁNH TP.HCM

FPTS- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Xác định con người là sức mạnh cốt lõi, FPTS luôn chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự năng
động, trọng dụng nhân tài, quan tâm đào tạo nhân sự, đề cao đạo đức nghề nhiệp và xây dựng một
môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang đậm văn hóa FPT.
Vì vậy, trong các năm qua 2015 – 2020, FPTS đã xây dựng được một chương trình huấn luyện
chuyên nghiệp dành cho các thực tập viên, các bạn có đam mê lĩnh vực chứng khoán - nhằm giúp
các ban sinh viên trẻ và nhiệt huyết có thể thực hiện công việc thực tế ngay khi vừa tốt nghiệp.

Chương trình tập sự chuyên nghiệp và ứng dụng thực tế
Chương trình "Đào tạo chuyên viên tư vấn tài chính" được tổ chức nhằm mục tiêu bên cạnh việc
tạo điều kiện công bằng và thuận lợi nhất cho sinh viên các năm cuối thuộc các khối ngành Kinh
tế có cơ hội trải nghiệm thực tiễn làm việc tại FPTS, thì đây cũng là cơ hội để FPTS kịp thời phát
hiện, bồi dưỡng những sinh viên có đầy đủ tố chất, có tác phong phù hợp với môi trường làm việc
FPTS, trở thành những nhân viên sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của FPTS trong tương
lai.
CÁC BƯỚC ĐỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH







Bước 1 : Nộp hồ sơ
Bước 2 : Phỏng vấn sơ lọc;
Bước 3: Đào tạo sản phẩm dịch vụ và kỹ năng tư vấn khách hàng + đánh giá sau đào tạo;
Bước 5: Ký kết hợp đồng học việc tại FPTS.
Bước 6: Đào tạo chuyên môn: Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Bước 7: Test sau đào tạo -> Ký HĐ thử việc (nếu đạt)
Cách thức nộp hồ sơ:



Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại văn phòng FPTS – Tầng 3, tòa nhà 136-138 Lê Thị Hồng Gấm,
phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.



Qua email: Nộp CV form (download mẫu tại link:https://bit.ly/FPTS_CVForm) và gửi về
địa chỉ mail phongnhansu.hcm@fpts.com.vn

Thông tin liên hệ:
Phòng Nhân sự - CTCP Chứng khoán FPT Chi nhánh TPHCM
Tầng 3, Tòa nhà 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
ĐT: 1900 6446/ Ext: 9126
Email: phongnhansu.hcm@fpts.com.vn

STT

Yêu cầu đào tạo

Nội dung đào tạo

Thời gian dự
kiến

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
TỔNG QUAN VỀ TTCK

1

- Hiểu được sự phát triển của TTCK VN và tiềm năng
trong tương lai của nghề chứng khoán;
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
- Hiểu được định hướng phát triển của FPTS và xác định
NGÀNH CK;
sự phù hợp của bản thân;
- Hiểu được công việc của một Chuyên viên tư vấn, các
ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ
rủi ro nghề nghiệp.
NGHIỆP VÀ SỰ PHÙ
HỢP

2

KỸ NĂNG SALES

3

KIẾN THỨC TA
(Phân tích kỹ thuật)

- Biết được tâm lý khách hàng và kỹ năng để trở thành
salesman;
- Hình dung ra được con đường để trở thành một best
saler trong tương lai cần những yếu tố nào.
- Thực hành kịch bản sales và các tình huống xử lý từ
chối khách hàng
- Nắm được cơ bản các chỉ số phân tích kỹ thuật để xác
định thời điểm phù hợp cho nhà đầu tư;
- Có thể thực hiện phân tích TA ở mức độ cơ bản với bất
kỳ mã CP nào;
- Có khả năng tổng hợp thông tin hàng ngày để gửi khách
hàng.
Phân tích vĩ mô
Phân tích ngành
Phân tích hoạt động kinh doanh + framework báo cáo tài
chính
Đọc hiểu báo cáo tài chính

4

KIẾN THỨC FA
(Phân tích cơ bản)

Phân tích tài chính doanh nghiệp
Dự phóng tình hình kinh doanh, tài chính DN
Tổng quan về định giá doanh nghiệp

5

TRIẾT LÝ ĐẦU TƯ

Định giá DN bằng phương pháp so sánh (P/B; P/E) và tài
sản
Định giá DN bằng phương pháp DCF: DDM, FCFE,
FCFF
- Đào tạo về trường phái đầu tư và triết lý đầu tư;
- Tư vấn quản lý danh mục

Đợt 1
Tháng 4/2021

Đợt 2
Tháng 8/2021

Đợt 3
Tháng 12/2021

