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             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

1900.9247bidv.com.vn

1. Điều kiện chung:
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
- Tuổi đời không quá 35
- Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, 
đang bị biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện,…
- Không đang công tác chính thức tại BIDV. Trường hợp đã nghỉ việc tại BIDV thì thời 
gian nghỉ việc phải đủ 12 tháng tính từ ngày nghỉ việc đến ngày 30/09/2022. 
- Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký ứng tuyển 01 vị trí tại 01 chi nhánh tuyển dụng.
2. Điều kiện tiêu chuẩn tuyển dụng tại từng vị trí
2.1. Chuyên viên nghiệp vụ: 
a) Trình độ đào tạo: 
* Đối với đơn vị tại nhóm I: 
- Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học trong nước: tốt nghiệp đại học trở lên, hệ chính 
quy, tập trung, dài hạn tại các trường đại học công lập và một số trường đại học ngoài 
công lập có tên sau: 
(1) Đại học Duy Tân 
(2) Đại Học Nguyễn Tất Thành 
(3) Đại Học FPT 
(4) Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh 
(5) Đại học Hoa Sen 
(6) Đại học Lạc Hồng 
(7) Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 
(8) Đại học quốc tế Sài Gòn 
(9) Đại Học Kinh Tế – Tài Chính TP.HCM 
Trong đó, không bao gồm trường hợp tốt nghiệp đại học theo hình thức học liên thông 
lên Đại học. Đối với trường hợp tốt nghiệp thạc sỹ, đại học văn bằng 2 thì bằng đại học 
thứ nhất phải là đại học hệ chính quy. 
Ứng viên tốt nghiệp trường Đại học nước ngoài, Đại học liên kết: tốt nghiệp đại học trở 
lên.
b) Ngành đào tạo: 
Đối với vị trí thuộc nhóm nghiệp vụ Tín dụng, nhóm nghiệp vụ Kế toán, Tổ chức nhân 
sự yêu cầu tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc các ngành Kinh tế học, Kinh doanh, Tài 
chính - Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, Luật theo quy 
định về ngành đào tạo của Bộ giáo dục.
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c/ Trình độ ngoại ngữ

d) Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. 
e) Kinh nghiệm công tác: Xem xét ưu tiên đối với các thí sinh dự thi có kinh nghiệm 
công tác tại các lĩnh vực nghiệp vụ phù hợp với vị trí dự tuyển; trong thời gian công tác 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật dưới mọi hình thức.
3. Đối tượng đặc cách vào vòng phỏng vấn:
Ứng viên được xem xét đặc cách vào vòng phỏng vấn nếu đáp ứng được một trong 
các điều kiện sau: 
3.1. Tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc, hệ chính quy, tập trung, dài hạn (không bao gồm 
trường hợp tốt nghiệp đại học văn bằng 2, liên thông lên Đại học) tại 07 trường đại học 
bao gồm: Đại học Kinh tế quốc dân; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học 
Ngân hàng Tp.HCM; Đại học Kinh tế Tp.HCM; Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà 
Nội; Đại học Ngoại thương. Trường hợp ứng viên là sinh viên năm cuối đang chờ lấy 
bằng phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. 
3.2. Đạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế về chuyên ngành học tập, nghiên cứu 
(cấp đại học trở lên) phù hợp với yêu cầu công việc tại vị trí dự tuyển. 
3.3. Có kinh nghiệm công tác chính thức từ 03 năm (36 tháng) trở lên tại các tổ chức 
tín dụng trong và ngoài nước (không bao gồm thời gian thử việc, học việc, cộng tác 
viên, lao động mùa vụ, khoán gọn), tại vị trí công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng
Các ứng viên tại mục 3.1 đến 3.3 phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển 
dụng tại mục 2.
4. Đối tượng được miễn thi viết tiếng Anh: 
Ứng viên được xem xét miễn thi viết tiếng Anh nếu đáp ứng được một trong các điều 
kiện sau: 
4.1. Có chứng chỉ còn liệu lực, do đơn vị có thẩm quyền cấp của một trong các chứng 
chỉ và mức điểm tối thiểu như sau: TOEFL-PBT 475 điểm; TOEFL-CBT 150 điểm; TOE-
FL_IBT 52 điểm; IELTS 5.0 điểm; TOEIC 550 điểm; Trong đó: 
- Chứng chỉ TOEIC, TOEFL: Do Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (Educational Testing Ser-
vice – ETS) tổ chức, tại Việt Nam, đại diện của ETS cấp chứng chỉ này là IIG Việt Nam. 
- Chứng chỉ IELTS: Do Đại học Cambridge (University of Cambridge ESOL), Hội đồng 
Anh (British Council) và tổ chức giáo dục IDP của Úc (IDP Education) cấp. 
4.2. Tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên ngành Tiếng Anh; 
4.3. Tốt nghiệp đại học nước ngoài học hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

TT Chi nhánh TOEIC TOEFL CBT IELTSTOEFL
PBT/ ITP

TOEFL
iBT

Cambridge
Exam

Khung
Châu Âu

CEFR

Khung
năng lực

ngoại ngữ
6 bậc

Chứng chỉ
Tiếng Anh

trình độ B, C
(cấp trước

ngày
15/01/2020)

Chi nhánh
thuộc nhóm I1 450/ 990 437/677 123/300 41/120 4.0/9.0 Premiminary

(PET) B1 3/6 C
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5. Hồ sơ bản giấy của ứng viên bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển có dán ảnh (theo mẫu số 01/TDLĐ).
- Bản photo giấy khai sinh (không cần chứng thực).
- Photo bảng điểm toàn khóa học, các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tại thông báo 
tuyển dụng (không cần chứng thực). Ứng viên là sinh viên năm cuối đã tốt nghiệp đại 
học (đang chờ lấy bằng).
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Mẫu số 01/TDLĐ

                                NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG

Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng – Chi nhánh….

Tên tôi là (Viết chữ in hoa): .............................................................. Nam, Nữ: ................

Ngày sinh: ...........................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân: .................................... Ngày cấp: .............. Nơi cấp: .............

Hộ khẩu thường trú (1): .....................................................................................................

.............................................................................................................................................

Địa chỉ đang ở (2): ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................

Địa chỉ báo tin (3): ..............................................................................................................

.............................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: Số cố định: .................................. Số di động: ...................................

Email: ..................................................................................................................................

Trình độ đào tạo:

 - Phổ thông trung học: 

Ảnh 4 x 6 (cm)
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 Học trường: ..............................Tỉnh (TP) ......................Hạng tốt nghiệp: .............

  - Chuyên môn kỹ thuật:

 Trường tốt nghiệp: ...................................................Năm tốt nghiệp ......................

 Loại hình đào tạo: ....................................................................................................

 Chuyên ngành đào tạo: ............................................Hạng tốt nghiệp: ...................

 Điểm TBC học tập (4 năm học hoặc 4,5 năm học) ................................................

 - Trình độ ngoại ngữ: ...............................................................................................

 - Trình độ tin học: ....................................................................................................

 - Các kỹ năng khác: .................................................................................................

 - Thành tích đặc biệt trong quá trình học tập: .......................................................

 - Các khoá đào tạo khác: .........................................................................................

Quá trình công tác (nếu có, liệt kê theo thứ tự thời gian ngược)

 

 

Tên đơn vị:

.......................................

.......................................

Chức danh:

......................................................

......................................................

Tên, chức vụ cấp trên trực tiếp:

......................................................

......................................................

Lý do chuyển công tác:

......................................................

......................................................

......................................................

ĐT liên lạc:

......................................................

Từ: ................................

Đến: ..............................

Mô tả ngắn gọn công việc và các thành tích đã 
đạt được (nếu có kinh nghiệm quản lý, xin ghi rõ 
số nhân viên đã quản lý): .......................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
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Tên đơn vị:

.......................................

.......................................

Chức danh:

......................................................

......................................................

Tên, chức vụ cấp trên trực tiếp:

......................................................

......................................................

Lý do chuyển công tác:

......................................................

......................................................

......................................................

ĐT liên lạc:

......................................................

Từ: ................................

Đến: ..............................

Mô tả ngắn gọn công việc và các thành tích đã 
đạt được (nếu có kinh nghiệm quản lý, xin ghi rõ 
số nhân viên đã quản lý): .......................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

 

 

Tên đơn vị:

.......................................

.......................................

Chức danh:

......................................................

......................................................

Tên, chức vụ cấp trên trực tiếp:

......................................................

......................................................

Lý do chuyển công tác:

......................................................

......................................................

......................................................

ĐT liên lạc:

......................................................

Từ: ................................

Đến: ..............................

Mô tả ngắn gọn công việc và các thành tích đã 
đạt được (nếu có kinh nghiệm quản lý, xin ghi rõ 
số nhân viên đã quản lý): .......................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
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Sau khi nghiên cứu nội dung thông báo tuyển dụng, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện 
và tiêu chuẩn để đăng ký dự tuyển theo vị trí .......................................................... tại Chi 
nhánh ...........................................................

 Tôi xin cam đoan:

 - Đảm bảo tính chính xác của Hồ sơ dự tuyển, trong trường hợp hồ sơ khai 
không đúng sự thật tôi xin chịu trách nhiệm trước Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 
triển Việt Nam, trước pháp luật.

 - Thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và 
Phát triển Việt Nam./.

Người đăng ký dự tuyển 

                       (Ký, ghi rõ họ tên)

(1,2): Ghi rõ số nhà, tổ, phố, phường, quận, tỉnh...

(3): Tên rõ người liên hệ, ghi địa chỉ số nhà, tổ, phố, phường, quận, tỉnh.

Bạn vui lòng trả lời các câu hỏi sau:

1.Bạn biết đến thông tin tuyển dụng của chúng tôi từ 
kênh thông tin? 

2. Ngày bạn có thể tiếp nhận công việc tại BIDV? .........................................................................

.........................................................................3. Mức lương khởi điểm mong muốn tại BIDV là bao 
nhiêu? 

Website tuyển dụng của BIDV
Vietnamworks.com
Website khác (ghi rõ)
Báo chí (ghi rõ)
Bạn bè
Khác (ghi rõ)

 
  
  
  
  
   

 


