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Together we progress

Trưởng khối Vận Hành
Mô tả công việc

 Thực hiện các chính sách, kế hoạch vận hành cũng như mục tiêu ngắn hạn, 

dài hạn của công ty đã được phê duyệt bởi Hội đồng thành viên hoặc Ban 

giám đốc RHBIB, tham gia vào việc xây dựng mục tiêu chiến lược trong 

tương lai của công ty. 

 Quản lý, đánh giá vận hành của các phòng ban trong công ty, thiết lập mục 

tiêu cho các phòng ban để đảm bảo đạt được mục tiêu chung của toàn Công 

ty. 

 Đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu báo cáo từ ban lãnh đạo và các cơ quan 

chức năng có liên quan 

 Giám sát và xây dựng quy trình, quy chế hoạt động của công ty và từng 

phòng ban. Đảm bảo hệ thống quản lý được cập nhật và hoạt động hiệu quả.

 Thiết lập và duy trì văn hóa làm việc thông qua việc quản lý hiệu suất làm 

việc, giao tiếp và đào tạo nhân viên cũng như mối quan hệ trong và ngoài 

doanh nghiệp nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện tốt cho hoạt động kinh doanh 

của Công ty.  

 Chịu trách nhiệm phát triển và thực hiện hệ thống báo cáo cho TGĐ cũng 

như HĐTV theo quy định của Công ty. Theo sát diễn biến thị trường chứng 

khoán, thực tiễn của đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng về dịch 

vụ margin. 

 Làm việc với BGĐ và các phòng ban liên quan để đảm bảo tính hiệu quả 

trong việc vận hành của Công ty. 

Yêu cầu
 Bằng Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế 

toán hoặc các ngành nghề có liên quan 

 Kỹ năng nói và viết tiếng Anh tốt 

 Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng 

khoán

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong công ty 

Chứng khoán và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm 

vụ công việc. 

 Có kỹ năng máy tính tốt và có kỹ năng viết báo cáo 

tốt 

 Năng động và có khả năng làm việc độc lập với mức 

độ liêm chính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

 Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng phân tích và làm 

việc nhóm tốt 

Quyền lợi
 Lương cạnh tranh

 Hưởng bảo hiểm theo luật hiện hành 

 Phụ cấp ăn trưa

 Có cơ hội đào tạo ở nước ngoài 

 Thưởng theo hiệu suất…
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