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KHỐI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 

Mô tả công việc Yêu cầu 

Phòng Tuyển dụng: 

- Hỗ trợ thực hiện các công tác tuyển dụng: sàng 
lọc hồ sơ, tổ chức thi test, lập hội đồng phỏng 
vấn, xử lý hồ sơ trúng tuyển, v..v 

- Tham gia hỗ trợ các chương trình ngày hội tuyển 
dụng của ACB 

- Tham gia các dự án của phòng. 

Phòng Quản trị thông tin nhân sự 

- Tiếp nhận, xác định các yêu cầu và tiêu chí đánh 
giá kết quả của mô hình phân tích / dự đoán 

- Thu thập dữ liệu cần thiết và kiểm tra chất lượng 
dữ liệu 

- Thiết lập các biến đầu vào cho mô hình phân tích 
- Đào tạo và kiểm tra mô hình theo các tiêu chí đã 

được xác định 

- Triển khai mô hình vào hệ thống vận hành 

Trình độ:  

- Sinh viên năm 4 thuộc các chuyên ngành: 
Luật, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị 
kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, hoặc 
các chuyên ngành khác có liên quan. 

- Đối với P. Quản trị truyền thông nhân sự, 
ưu tiên sinh viên các chuyên ngành: Toán 
tin, CNTT, Hệ thống thông tin quản lý. 

Yêu cầu khác: 

- Thành thạo Vi tính văn phòng 

- Tiếng Anh giao tiếp tốt 

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc 
nhóm 

- Năng động, sáng tạo trong công việc 

- Kỹ năng phân tích dữ liệu 

- Có tinh thần trách nhiệm 

- Ưu tiên ứng viên có tham gia hoạt động 
Đoàn/Hội, là thành viên của các CLB đội 
nhóm của trường. 
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Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ:  
  Hotline: (028) 3929 0999 - Ext: 1384 
  Email: thenextbanker@acb.com.vn 

#ACB 
#TheNextBanker 
#ACBTalentEcosystem 

 


