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Together we progress

Chuyên viên Môi giới chứng khoán/Quan hệ Khách hàng

Mô tả công việc

Yêu cầu ứng viên

✓ Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

✓ Yêu thích ngành tài chính và công việc tiếp xúc với khách hàng.

✓ Kỹ năng giao tiếp khá, thuyết phục khách hàng tốt.

Ưu tiên ứng viên

✓ Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ hành nghề của UBCKNN hoặc đã 

hoàn thành các chứng chỉ chuyên môn của UBCKNN.

✓ Ứng viên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chứng

khoán. 

✓ Các ứng viên mới ra trường cũng được khuyến khích nộp hồ sơ ứng

tuyển. 

Quyền lợi
✓ Lương thỏa thuận (thu nhập không giới hạn).

✓ Cơ chế thưởng thỏa đáng theo hiệu suất công việc.

✓ Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại của Tập đoàn Tài chính

nước ngoài, có điều kiện phát triển kiến thức, sự nghiệp.

✓ Cơ hội được đào tạo chuyên sâu từ các chuyên gia.

✓ Được tham gia đóng BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật.

- Chủ động tìm kiếm, phát triển các khách hàng mới mở tài khoản;

- Chủ động liên lạc, tư vấn, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng giao dịch chứng khoán do

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tìm kiếm được và theo phân giao khách hàng của

Trưởng Khối Môi giới;

- Phối hợp với các Bộ phận chuyên môn đưa ra các nhận định về thị trường, các mã cổ

phiếu để khuyến nghị, tư vấn hàng ngày cho nhà đầu tư;

- Hỗ trợ, nâng cao hiệu quả các hoạt động quảng bá của Công ty như hội thảo chuyên

đề, chương trình đào tạo đầu tư chứng khoán, live stream hàng ngày, v..v..

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng, lãnh đạo đơn vị.

* Lưu ý khu vực tuyển dụng là ở Hà Nội và Hồ Chí Minh
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