
Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh năm 2016 tại Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP 

Ngoại thương Việt Nam (VCBS) được tổ chức với mục đích tạo điều kiện cho các bạn sinh viên năm cuối, 

các bạn sinh viên mới tốt nghiệp Đại học và tất cả những người trẻ mong muốn tìm kiếm cơ hội được đào 

tạo, được trải nghiệm và cống hiến trong môi trường tài chính chuyên nghiệp và đẳng cấp tại VCBS. 

Vị trí thực tập Thực tập sinh Phân tích đầu tư chứng khoán 

Địa bàn thực 

tập 

 

1. Hội sở chính (Hà Nội): Mã số: TTS.HNI 

2. Chi nhánh TP HCM: Mã số: TTS.HCM  

3. Chi nhánh Đà Nẵng: Mã số: TTS. ĐNANG  

4. Văn phòng Đại diện An Giang: Mã số: TTS.AG 

5. Văn phòng Đại diện  Vũng Tàu: Mã số: TTS.VTU 

6. Văn phòng Đại diện Đồng Nai: Mã số: TTS.ĐNAI 

7. Văn phòng Đại diện Bình Dương: Mã số: TTS.BDU 

8. Văn phòng Đại diện Cần Thơ: Mã số: TTS.CTO 

9. Văn phòng Đại diện Hải Phòng: Mã số: TTS.HPO 

 

Yêu cầu kiến 

thức 

Sinh viên khối/ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng thuộc các trường Đại học Ngoại 

thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học 

Thương mại, Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội,… và các trường Đại học ở nước 

ngoài. 

Đối tượng thực 

tập 

- Sinh viên năm cuối có kết quả học tập từ loại Khá trở lên; hoặc sinh viên vừa tốt 

nghiệp năm 2016, có kết quả tốt nghiệp từ loại Khá trở lên. 

- Có khả năng thực tập/làm việc trong giờ hành chính (8h00-17h00). 

Nội dung thực 

tập 

- Thời gian thực tập: 02 tháng (trong khoảng thời gian từ tháng 02/2017 đến tháng 

04/2017). 

- Sau khi trúng tuyển, ngoài chương trình thực tập thông thường, thực tập sinh còn 

được: 

+ Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ tập trung và đào tạo trên thực tế công 

việc. 

+ Hỗ trợ chi phí đào tạo và lương trong quá trình thực tập. 

+ Được VCBS cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình thực tập. 

- Sau thời gian thực tập, các ứng viên xuất sắc sẽ có cơ hội được tuyển dụng vào làm 

việc chính thức tại Công ty. 

Hồ sơ dự tuyển 

- Đơn xin thực tập (đánh máy hoặc viết tay). 

- Sơ yếu lý lịch (có ảnh đính kèm) theo mẫu VCBS (download tại www.vcbs.com.vn) 

- Giấy giới thiệu của nhà trường/khoa hoặc Xác nhận sinh viên. 

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp/Bảng điểm kết quả học tập và các văn bằng/chứng chỉ 

khác (nếu có). 

Tiếp nhận hồ 

sơ 

- Hồ sơ tuyển dụng được scan và gửi qua email về địa chỉ hr@vcbs.com.vn. Tiêu đề 

ghi rõ Mã số dự tuyển. (Ứng viên chỉ phải nộp hồ sơ bằng bản cứng sau khi được gọi 

phỏng vấn). 

- Để biết thêm thông tin, ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức & Đào tạo - Email: 

hr@vcbs.com.vn - Điện thoại: 043.9366990 (Số lẻ: 380). 

Thời hạn nhận 

hồ sơ 
Từ ngày 28/11/2016 đến hết ngày 28/12/2016 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 2016 

 TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN 

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCBS) 
 

https://www.vcbs.com.vn/uploads/documents/Mau%20CV%20ung%20vien%20VCBS%202014.docx
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