
 

Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn Thông Báo Tuyển dụng 

lao động năm 2022:  

 

 

 

Mã vị trí Vị trí tuyển dụng Môn thi 
Số 

lượng 

01 Tín dụng Tín dụng 03 

02 Kế toán Kế toán 01 

04 Pháp chế Luật 01 

  

 

 

 

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN: (Xem chi tiết 

tại https://agribank.com.vn/vn/tuyen-dung) 

- Về độ tuổi : Ứng viên không quá 35 tuổi 

- Về trình độ đào tạo: 

* Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (tín dụng, kế toán,  pháp chế): Yêu 

cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp 

hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài 

chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, 

Luật,...). 

* Trình độ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ phù hợp với vị trí dự tuyển. 

+ Ứng viên có độ tuổi dưới 30 tuổi có một trong các chứng chỉ tiếng Anh còn trong 

thời hạn hiệu lực, tối thiểu: B1, lELTS 4.0; TOEIC 450; TOEFL PBT 450; TOEFL 

CBT126; TOEFL IBT 42; TOEFL ITP 450; Cambridge Tests 90 KET. 

+ Ứng viên có độ tuổi từ 30 tuổi trở lên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh còn 

trong thời hạn hiệu lực, tối thiểu: A2, IELTS 3.0; TOEIC 400; TOEFL PBT 340; 

TOEFL CBT96; TOEFL IBT 31; TOEFL ITP 337; Cambridge Tests 70 KET. 

* Trình độ Tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (gồm đủ 6 

module cơ bản) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Các yêu cầu bổ sung khác: Xem tại đây. 

 

 

 

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (download tại đây). 

Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng: 

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên lựa chọn 01 địa điểm làm việc tại Hội sở 

Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn có chỉ tiêu tuyển dụng nêu trên. 

 

 

+ Nguyện vọng 2: Địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng 

Chi nhánh loại I phân công. Trường hợp này ứng viên phải cam 

kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển 

dụng). 

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác 

nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ 

sơ dự tuyển. 

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), 

chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. 

4. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân. 

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong 

thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

6. Giấy tờ khác (nếu có). 

Lưu ý:  

- Các ứng viên đăng ký chính xác vị trí tuyển dụng, địa điểm 

làm việc để nộp hồ sơ dự tuyển tại Chi nhánh theo đúng thông 

báo của Agribank. 

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ vào 01 vị trí tại 01 Chi nhánh loại 

I trong đợt tuyển dụng này (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 

02 Chi nhánh loại I hoặc đăng ký nguyện vọng tại Chi nhánh 

loại I này nhưng nộp hồ sơ tại Chi nhánh loại I khác, Agribank 

được quyền loại hồ sơ thí sinh ra khỏi đợt tuyển dụng này). 

- Agribank không nhận: hồ sơ nộp hộ, hồ sơ nộp quá hạn, hồ sơ 

của ứng viên đã vi phạm Nội quy thi tuyển những năm trước 

đây. 

- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và 

trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank phát 

hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, 

kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị hủy bỏ. 

 

 
 

1. Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ Lầu 6, 28-30-32 

Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh. 

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/9/2022 đến ngày 

01/10/2022 (Sáng từ 8h - 11h30', chiều từ 13h30' - 17h; các 

ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 7). 

 

 

II. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG 

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

Thông tin liên hệ:  Phòng Tổng hợp, số điện thoại: 

0903173967 / 0988539508 

Agribank Trung Tâm Sài Gòn trân trọng thông báo! 

       AGRIBANK CHI NHÁNH  

          TRUNG TÂM SÀI GÒN

 

 

AGRIBANK MANG PHỒN THỊNH ĐẾN KHÁCH HÀNG 

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 

IV.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

https://agribank.com.vn/vn/tuyen-dung
https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/88e9ac71-28b6-4abe-8f7b-4373cf32b8df/Cac+yeu+cau+bo+sung+khac.pdf?MOD=AJPERES&CVID=odvgpbG
https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/997c7090-ec01-4ac2-baa5-dfaead148763/CHI+NHANH+-+Phieu+du+tuyen+dot+2.xls?MOD=AJPERES&CVID=odvgBQR

