
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

-------------------- 
TRUNG TÂM HƯỚNG NGHIỆP- TƯ VẤN VIỆC LÀM 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG 
1. Tên đơn vị: Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

2. Địa chỉ: 223 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM 

3. Điện thoại: 38.484.106 

4. Website: http://www.sacombank-sbr.com.vn/ 

B. VỊ TRÍ – YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 
1. Công việc/chức danh: Nhân viên Kinh doanh 

2. Số lượng: 10 

3. Mô tả công việc: - Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của Đối tác nước Ngoài 
- Theo dõi và phân bổ các hồ sơ chi trả 
- Giám sát chất lượng chi trả 
- Quản lý và kiểm tra hoạt động chi trả của các Nhân viên Chi trả 

làm việc tại các địa bàn. 

1. Yêu cầu ứng viên: - Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học lĩnh vực Tài chính, Kinh tế 
hoặc các lĩnh vực có liên quan. 

- Anh văn: Trình độ B hoặc tương đương trở lên. 
- Biết sử dụng vi tính Văn phòng. 
- Đạo đức, kiên nhẫn, khiêm tốn, trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn 
- Tác phong gọn gàng, lịch sự 

2. Địa điểm làm việc: TP.HCM 

3. Thu nhập, điều kiện làm 
việc: 

- Lương thỏa thuận 
- Thời gian và địa điểm làm việc: Theo sự phân công của Công ty 

(nơi đương sự công tác) 

C. HỒ SƠ, LIÊN HỆ 
1. Hồ sơ gồm: - Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, CV, và các giấy tờ cá nhân liên 

quan (CMND, hộ khẩu,…) 
2. Thời hạn và phương thức 

nộp hồ sơ 
- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 17/09/2015 đến 30/09/2015 ( ưu 

tiên các ứng cử viên nộp trước). 
- Phương thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Công ty hoặc qua 

Email: thiendm@sacomban-sbr.com.vn 
3. Thông tin liên hệ: - Ông DƯƠNG MINH THIÊN – Chuyên viên Nhân sự 

- Điện thoại: 3.8484.106 – Nội bộ: 234, Di động: 0937.662.334 
 

D. TƯ VẤN - TRỢ GIÚP 
Nếu có nhu cầu tư vấn hồ sơ, sự chuẩn bị và trợ giúp về kỹ năng, các ứng viên có thể liên hệ Trung 
tâm Hướng nghiệp – Tư vấn việc làm: 

- Phòng 009 – 97 Võ Văn Tần – P6 – Q3 – Tp.HCM 
- Hoặc thông qua email: long.nlm@ou.edu.vn (Mr Long – GĐ Trung tâm) 

 


