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Chuyên Viên Quan Hệ 
Khách Hàng Bán Lẻ

Hạ Long, Uông Bí, 
Cẩm Phả

Mô Tả Công Việc
- Thực hiện giới thiệu, bán chéo các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân như huy động, cho vay, 
thanh toán, thẻ, …
- Tìm kiếm, giới thiệu các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp trả lương qua tài khoản tiềm năng, giới 
thiệu và bán các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng dành cho Khách hàng cá nhân theo danh mục sản phẩm.
- Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp với các Tổ, bộ phận nghiệp vụ khác để hoàn thiện Hồ sơ, cung ứng sản phẩm, dịch vụ 
cho khách hàng.
- Đề xuất, kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình bán các sản phẩm dịch vụ, để đạt 
được mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất
- Có kiến nghị về việc phát triển sản phẩm dựa trên thông tin và phân tích khách hàng cũng như thị trường nói 
chung để đáp ứng được đặc thù của vùng địa bàn triển khai.
- Chăm sóc khách hàng
- Thực hiện công tác tiếp thị, phát triển thị phần, bảo vệ thương hiệu của OceanBank
- Các công việc khác do các cấp quản lý trực tiếp tại Đơn vị giao.

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên 
các ngành Kinh tế, Quản trị 
kinh doanh, ưu tiên chuyên 
ngành Tài chính Ngân hàng, 
Marketing, Thương mại.
- Tiếng Anh: Trình độ B; Tin 
học văn phòng: Thành thạo.

Quyền lợi, chế độ đãi ngộ:
- Mức lương từ 6.000.000 
đến 20.000.000 đồng bao 
gồm: Lương chức danh, phụ 
cấp, KPI..
- Thưởng, bảo hiểm xã hội, 
các chế độ phúc lợi khác đầy 
đủ theo quy định
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Chuyên Viên Kinh Doanh 
Khách Hàng Doanh 
Nghiệp

Hạ Long, Uông Bí, 
Cẩm Phả

Mô Tả Công Việc
- Tìm kiếm, phát triển thị trường Khách hàng doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ tín dụng, thanh toán, tài chính và 
các dịch vụ ngân hàng khác cho Khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức khác;
- Nghiên cứu hồ sơ, thẩm định tình hình sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, khả năng quản lý, tài sản bảo đảm 
của Khách hàng hoặc của các bên thứ ba;
- Thẩm định, định giá tài sản bảo đảm, đề xuất cho vay, gia hạn hoặc các vấn đề khác liên quan đến cho vay, bảo 
lãnh; Hướng dẫn Khách hàng bổ sung hồ sơ, tài liệu để hoàn chỉnh hồ sơ; tiếp nhận tài sản, hồ sơ tài sản đảm bảo 
của Khách hàng và chịu trách nhiệm về các hợp đồng tín dụng do bản thân tìm kiếm, thẩm định;
- Báo cáo các cấp quản lý thường xuyên/đột xuất hoặc các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện công 
việc để có phương án giải quyết;
- Marketing, trực tiếp kinh doanh huy động vốn từ các tổ chức kinh tế (khi có yêu cầu);
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc, Phó Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên 
chuyên ngành kinh tế, tài chính, 
ngân hàng, quản trị kinh doanh, 
kế toán, kiểm toán
- Tiếng Anh cơ bản, tin học văn 
phòng thành thạo

Quyền lợi, chế độ đãi ngộ:
- Mức lương từ 7.000.000 
đến 20.000.000 đồng bao 
gồm: Lương chức danh, phụ 
cấp, KPI..
- Thưởng, bảo hiểm xã hội, 
các chế độ phúc lợi khác đầy 
đủ theo quy định

(*) Ghi chú: Thông báo tuyển dụng được đăng tải, cập nhật trên website chính thức của OceanBank: http://oceanbank.vn/tuyen-dung/thong-tin-tuyen-dung.html 

(*) Cách thức nộp hồ sơ: ứng viên vui lòng gửi bản mềm Thông tin ứng viên theo mẫu của OceanBank ( có trên website: www.oceanbank.vn) vào địa chỉ mail: huyenbtt@oceanbank.vn 

(*) Điện thoại hỗ trợ tư vấn tuyển dụng: Ms. Huyên - Trưởng phòng HCTH - OceanBank Quảng Ninh - ĐT: 0977650818
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