
 

 

TIN TUYỂN DỤNG NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM 

VỊ TRÍ: CHUYÊN VIÊN TÍN DỤNG 

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn giới thiệu cho Khách hàng sản 

phẩm cho vay Tín chấp và thẻ tín dụng của Shinhan Bank. 

- Trực tiếp thiết lập cuộc hẹn với khách hàng nhằm tư vấn sản phẩm, dịch vụ 

và chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình và quy định của Ngân hàng. 

- Tham gia hoạt động phát triển thị trường với Trưởng nhóm nhằm tiếp cận 

khách hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. 

- Đảm bảo sự chuyên nghiệp & lịch thiệp từ quá trình tiếp cận đến dịch vụ 

hậu mãi nhằm nâng cao hình ảnh Shinhan. 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm. 

 

 QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG: 

 

 Về lương: 

Lương thực nhận = Lương cơ bản + Lương kinh doanh  

 

- Lương cơ bản: 5.000.000 (cố định theo ngày công làm việc, không phụ 

thuộc vào doanh số) 

 

 Về chế độ: 

 

- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7 & CN). 

- Môi trường nước ngoài chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến nội bộ. 

- Được hưởng mọi chế chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật 

Lao động Nhà nước Việt Nam. 

 

 Ngoài ra, bạn sẽ được: 

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và kỹ năng bán hàng để phục vụ cho 

công việc. 

- Được nhận sự hỗ trợ và hướng dẫn nhiệt tình từ Team Leader, làm việc 

theo nhóm. 

- Có cơ hội mở rộng mối quan hệ, kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với khách hàng 

ở phân khúc thu nhập cao. 

 



 

 

 YÊU CẦU CÔNG VIỆC: 

- Ứng viên đã tốt nghiệp ( hoặc đang đợi lấy bằng). 

- Năng động, tự tin, chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến, có tinh thần tự giác chủ 

động trong công việc. 

- Trung thực, tinh thần trách nhiệm cao. 

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, tự tin, có khả năng làm 

việc dưới áp lực cao. 

- Chuyên nghiệp trong văn hóa trang phục và văn hóa giao tiếp. 

- Các ứng viên am hiểu và có kinh nghiệm tại các Ngân hàng, Công ty Tài 

chính, Bảo hiểm là một lợi thế. 

 

 LIÊN HỆ: 

- Ms. Mai Thị Yến – Chuyên viên bộ phận Tuyển dụng Hà Nội - Ban Tín 

dụng tiêu dùng - Email: tuyendunghn_shinhan@ext-talentnet.vn - Tel: 

0979.212.604 

- Ms. Nguyễn Thị Tô Trang – Giám sát hỗ trợ kinh doanh – Ban tín dụng tiêu 

dùng – Email: nguyenthitotrang@shinhan.com – Tel : 0943.224.368 

- Địa chỉ: Ngân hàng Shinhan, tầng 04, Tòa nhà Golden Palace, 99 Mễ Trì, 

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

 

TRÂN TRỌNG! 
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