
 
 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) là Công ty 

chứng khoán chuyên nghiệp có uy tín và được đánh giá vào bậc nhất ở Việt Nam – một 

trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất Châu Á.  Công ty cung cấp các dịch 

vụ tài chính cho các khách hàng tổ chức và cá nhân, các dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên 

nghiệp, toàn diện và dựa trên những nghiên cứu có cơ sở đáng tin cậy. HSC đã đạt được 

những thành công đáng ghi nhận trong việc kết nối các doanh nghiệp với các nhà đầu tư 

cũng như tạo dựng được các mối quan hệ đối tác lâu dài đối với khách hàng. 

Để mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tìm kiếm ứng viên, cụ thể như 

sau: 

 

VỊ TRÍ: 

 Chức danh thực tập : Nhân viên môi giới chứng khoán. 

 Thời gian thực tập: từ 2 đến 3 tháng 

 

1. Đối tượng 

 Sinh viên năm cuối các trường đại học, chuyên ngành kinh tế tài chính. 

 

2. Điều kiện tuyển chọn 

 Tổng điểm trung bình đạt >= 6.5 điểm 

 Anh văn giao tiếp   

 Kỹ năng giao tiếp, năng động và nhiệt tình. 

 

3. Quyền lợi của SV thực tập 

 Được HSC đào tạo các kỹ năng, các nghiệp vụ chứng khoán. 

 Được HSC đào tạo các nghiệp vụ thực tế phát sinh. 

 Trong quá trình thực tập, sinh viên có thành tích xuất sắc sẽ được giữ lại làm nhân 

viên chính thức tại HSC. 

 

4. Trách nhiệm của SV thực tập 

 SV thực tập có trách nhiệm hoàn thành tốt các công việc được giao 

 Tuân thủ các quy định làm việc tại HSC 

Chương trình thực tập viên 2015 

tại công ty chứng khoán 

TP.HCM 

 



5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ : đến hết ngày 16 /10/2015. 

 

6. Hồ sơ gồm: 

 Đơn xin thực tập 

 CV (theo mẫu của HSC) 

 Bản sao kết quả học tập Đại học, bảng điểm  

 Có thể nộp hồ sơ qua email. 

 

 

7. Nơi Làm việc: 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. 

Phòng Giao dich Chợ Lớn. 

631-633 Nguyễn Trãi, P11, Q.5, HCM 

 

8. Thông tin liên hệ: 

Công ty cổ phần chứng khoán TP.HCM  

MS Nhung: 0907055174 – Điện thoai : 08.3855 2907  Ext 5304 

Email: nhung.htt@hsc.com.vn 

 

 




