
 

 

 
Hạn chót ứng tuyển: 22/09/2022 
 

“BREAK the NORM” – Normalities – Opponents – Restrictions - Myself 
 

Chương Trình Tuyển Dụng Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp 

Ứng tuyển ngay tại: https://forms.gle/V6PeeVtC4jsf26eE9 

 

HOT JOB   

https://forms.gle/V6PeeVtC4jsf26eE9


VPBank luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động tìm kiếm nhân tài tiềm năng và ươm mầm tài năng trẻ, qua đó không 

ngừng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận trong hành trình xây dựng “Vì một Việt Nam thịnh vượng”! 

Với thông điệp Break the Norm - chương trình tuyển dụng nhằm khuyến khích tinh thần bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, yêu thích 

kinh doanh và bứt phá bản thân của các bạn trẻ - những người đang ấp ủ vô vàn những hoài bão lớn lao nhưng chưa sẵn sàng 

để hành động.  

NẾU BẠN LÀ:  

 Chiến dịch được xây dựng nhằm tạo ra cơ hội cho các bạn tốt 

nghiệp CĐ/ĐH khối, ngành Kinh tế trên toàn quốc/ngành liên quan.  

 Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm 

GIA NHẬP CÙNG VPBANK BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC: 

 Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 25 triệu vnđ/tháng   

(có thể cao hơn theo năng lực) 

 Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội xem xét thăng tiến và tăng lương 

hàng tháng  

 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung và nhiều 

hoạt động văn hóa, sự kiện nổi bật, thú vị 

 Được đào tạo, hướng dẫn bài bản về tư duy và kỹ năng bán hàng 

từ các chuyên gia trong lĩnh vực Tài Chính - Ngân Hàng  

 

Hạn chót ứng tuyển: 22/09/2022 

Cách thức ứng tuyển: Ứng tuyển ngay tại: https://forms.gle/V6PeeVtC4jsf26eE9 hoặc gửi CV về email: 

tuyendung@vpbank.com.vn với tiêu đề [BTN]_Họ tên – khu vực ứng tuyển 

 

ỨNG TUYỂN NGAY 
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