THÔNG BÁO
Thân gửi: Các bạn Sinh viên,
Lời đầu tiên Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) - Chi nhánh Tiền Giang – PGD Cai Lậy xin
gửi đến các bạn Sinh viên lời chúc sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống.
Trải qua gần 26 năm hình thành và phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội –
MBBank đã khẳng định vị trí vững chắc trong top 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với hệ
thống mạng lưới rộng khắp, đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.
Với mục tiêu không những mang đến cho các bạn sinh viên cơ hội nghề nghiệp trong
môi trường chuyên nghiệp, năng động và hứa hẹn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự
phát triển của bạn trong tương lai.
- Chuyên viên Khách hàng cá nhân (4), Chuyên viên tư vấn (2)

Vị trí

Nơi làm việc - - Tiền Giang
Hình thức

- - Nhân viên chính thức, Nhân viên tập sự
- Mức lương: Thỏa thuận
- Chương trình đào tạo kèm cặp về kỹ năng và sản phẩm của Ngân hàng

Quyền lợi

- Đào tạo kèm cặp 1-1 bởi đội Chuyên viên xuất sắc tại đơn vị.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Top 03 nơi
làm việc tốt nhất Việt Nam.
- Sinh viên năm cuối, sắp ra trường, mới ra trường.. Có tinh thần trách nhiệm, ham học

Yêu cầu

hỏi, giao tiếp tốt và thái độ tốt.

Phỏng vấn 1 vòng duy nhất
Hạn nộp hồ sơ: đợt 1 đến hết ngày 31/07/2020( Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)
Thông tin chi tiết xin liên hệ MB Cai Lậy:
LỮ MINH TRIẾT
ĐTDD: 0916.27.19.39
Email: trietlm@mbbank.com.vn
Website: www.mbbank.com.vn

HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI. HÃY BẮT ĐẦU TẠI MB NGAY TỪ HÔM NAY CÙNG
NHỮNG CỘNG SỰ TÀI NĂNG
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tiền Giang – PGD Cai Lậy
Tòa nhà Calapharco – Quốc lộ 1A – Phường 4 – Thị xã Cai Lậy – Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: (073) 626 3939 Fax: (073) 625 3399

Language/ Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Ảnh 3x4
* Nhập đầy đủ các thông tin trong các ô text hiển thị trên File thông tin (nếu có)
* Đọc kỹ các hướng dẫn kèm theo ở mỗi câu hỏi
* Không chỉnh sửa (thêm hàng, cột) File thông tin này, MB không ghi nhận những thông tin của File đã bị sửa format
* Những thông tin không đầy đủ sẽ không được xét duyệt
VỊ TRÍ DỰ TUYỂN
Nguyện vọng 1

Nguyện vọng 2
Địa điểm làm việc

1 THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ, đệm và tên

Ngày sinh (dd/mm/yyyy)

Giới tính (Nam/Nữ)

Chiều cao (cm)

Số ĐT di động

Địa chỉ thường trú (Tỉnh-Thành phố/quận-huyện/phường - xã/ngõ - phố - thôn - xóm/số phòng - số nhà):

Tình trạng hôn nhân
(Độc thân/Đã lập GĐ/Ly hôn)

Nơi ở hiện nay (Tỉnh-Thành phố/quận-huyện/phường - xã/ngõ - phố - thôn - xóm/số phòng - số nhà):

Số CMND/Hộ chiếu

Email

Nơi cấp

Ngày cấp
(dd/mm/yyyy)

Dân tộc

Số ĐT

Mối quan hệ

Người liên hệ khẩn cấp khi cần

Ngày có thể bắt đầu công việc

Cân nặng (kg)

Thời điểm liên hệ phù hợp (từ ngày - đến ngày)

Mức lương đề nghị

01/09/2020
2 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (Ghi đầy đủ và chi tiết)
Tên Trường đào tạo

Trình độ

Thời gian
từ năm - đến năm

Chuyên ngành

Ngoại ngữ (ghi rõ khả năng sử dụng từng kỹ năng theo mức độ:
Tốt - Khá - Bình thường)

Nghe

Nói

Điểm TB

Loại hình đào tạo

Đọc

Viết

Tiếng Anh
Ngoại ngữ khác
Chứng chỉ (nếu có)

Điểm TOEIC

Điểm TOEFL

Điểm IELTS

Khác (ghi rõ)

Ngày thi (dd/mm/yyyy)

3 QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (Kể cả bán thời gian)
Tên Đơn vị công tác

Chức vụ

Thành tích nổi bật trong cả quá trình công tác

Thời gian
tháng/năm - tháng/năm

Tên/chức vụ
người QL

Mảng công việc phụ trách
chính

Lý do thôi việc

Mức lương gần nhất

5 PHẨM CHẤT, NĂNG KHIẾU, KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT (Liệt kê những phẩm chất, kỹ năng mà Anh/Chị có khả năng: Thể thao, Âm nhạc...)
Phẩm chất, năng khiếu

Kỹ năng đặc biệt

Thành viên của các tổ chức xã hội,
cộng đồng nước ngoài

Các bài báo, sách, công trình khoa học anh/chị
đã viết

Cần cù, chịu khó
6 KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Khen thưởng

Kỷ luật
(Tôi cam kết chưa từng bị bắt, kết án, có hành vi chống đối pháp luật hoặc kỷ luật tính
đến thời điểm này)

Danh hiệu

Hình thức

Thời gian

7 BẠN BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NÀY THÔNG QUA
Website tuyển dụng của MB

Fanpage Tuyển dụng MBBank

Mạng xã hội

Bạn bè/Người thân

Cán bộ nhân viên MB giới thiệu

Nguồn khác (ghi rõ)
8 NGƯỜI CÓ THỂ THAM KHẢO THÔNG TIN (CBQL trực tiếp, Thầy/Cô, đồng nghiệp…)
Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Mối quan hệ

Mobile/Email

9 BẠN VUI LÒNG CHO BIẾT NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ ĐANG LÀM VIỆC TẠI MB HOẶC CÁC NGÂN HÀNG/TCTD KHÁC
Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Mối quan hệ

Mobile/Email

10 THÔNG TIN THAM KHẢO KHÁC
Vị trí đã từng dự tuyển tại MB

Thời gian

Có (ghi rõ)

Không

Bạn có khiếm khuyết về ngoại
hình không?
Điểm mạnh

Điểm yếu

Lý do bạn muốn làm việc tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.
Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân trong quá trình ra quyết định tuyển dụng và cam kết hợp tác trong quá trình thẩm tra.
Trường hợp có sai lệch thông tin, tôi chấp nhận thực hiện theo các quyết định của Ngân hàng Quân đội.
Ngày

Chữ ký

