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Together we progress

Chuyên viên Kiểm soát tín dụng

Mô tả công việc

1. Thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày của phòng Kiểm soát tín dụng như: 
• Thực hiện quản trị hạn mức giao dịch hằng ngày, theo dõi thời hạn, tỷ lệ khoản vay.
• Thực hiện phát vay thu nợ, gửi thông báo Hợp đồng đến hạn
• Phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thăc mắc của khách hàng và các phòng ban về

sản phẩm.
2. Phân tích, đánh giá và đề xuất các sản phẩm cho vay margin phù hợp với nhu cầu 
khách hàng

3. Quản lý, đề xuất danh mục chứng khoán được phép margin tuân thủ quy định của pháp 
luật và phù hợp khẩu vị rủi ro của Công ty.

4. Giám sát hoạt động sử dụng margin của khách hàng, có các điều chỉnh kịp thời về danh 
mục/ chính sách sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phòng tránh rủi ro.

5. Tham gia xây dựng, cập nhật quy trình / quy chế liên quan tới hoạt động cho vay 
Margin

6. Lập báo cáo, đối chiếu định kỳ với các phòng ban ngày\ tuần\ tháng\ quý theo yêu cầu
của quản lý, Tập đoàn và đảm bảo báo cáo được nộp đúng hạn tới các cơ quan ban ngành. 

Yêu cầu
• Tốt nghiệp đại học chuyên nghành Kinh tế/Tài

chính/Ngân hang/Chứng khoán. Ưu tiên ứng viên
có chứng chỉ CFA, ACCA.

• Có chứng chỉ Môi giới chứng khoán hoặc Phân
tích tài chính

• 02 năm kinh nghiệm SMF hoặc Tín dụng, ứng
viên ít kinh nghiệm nhưng tiềm năng vẫn được
xem xét

• Kỹ năng tiếng Anh tốt
• Nắm rõ kiến thức về kiểm soát và rủi ro tín dụng 

đặc biệt là từ ngành ngân hàng/chứng khoán 

Quyền lợi
• Lương thoả thuận
• Thưởng hiệu suất
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát

triển nghề nghiệp. 
• Phụ cấp ăn trưa
• Hưởng bảo hiệm theo luật hiện hành
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