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THÔNG BÁO 
TIẾP NHẬN SINH VIÊN “THỰC TẬP TIỀM NĂNG” NĂM 2016 

--oOo-- 

Nhằm hỗ trợ cho Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trong năm 2016 tại các trường Đại học trên toàn quốc có cơ 

hội để được thực tập, trải nghiệm và áp dụng những kiến thức có được từ giảng đường vào công việc thực tế 

và tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp tại HDBank. 

Đồng thời để tạo nguồn nhân lực kế thừa và gắn bó lâu dài với HDBank từ nguồn Sinh viên thực tập tiềm 

năng sau khi kết thúc quá trình thực tập, HDBank xin thông báo Chương trình tiếp nhận Sinh viên thực 

tập năm 2016 với thông tin như sau: 

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

Vị trí/ Chức danh thực tập:  

- Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp/ Cá nhân;  

Địa điểm tiếp nhận thực tập / Thời gian thực tập 

- Tất cả các tỉnh/thành phố có  điểm giao dịch của HDBank, Ưu tiên cho khu vực miền Trung 

- Thời gian thực tập: 03 tháng (Từ tháng 02/2016 – 05/2016) 

Quyền lợi khi trúng tuyển chương trình “ SVTT TIỀM NĂNG HDBANK 2015”:  

- Phụ cấp hàng tháng trong suốt quá trình thực tập: 1,500,000 đ/ tháng. 

- Tham gia trải nghiệm thực tế các đơn vị kinh doanh của HDBank, được sự hướng dẫn của các nhân 

sự giỏi có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Ngân hàng. 

- Tham gia các chương trình đào tạo tập trung về kỹ năng, đào tạo trên thực tế công việc; 

- Tuyển dụng vào các vị trí công việc phù hợp trong trường hợp sinh viên có kết quả đánh giá đạt sau 

kỳ thực tập tiềm năng. 

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC TẬP 

- Sinh viên Đại học năm cuối và đủ điều kiện tốt nghiệp trong năm 2016 với các chuyên ngành Tài 

chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và các Chuyên ngành Kinh tế liên quan 

- Điểm trung bình tích lũy tối thiểu 6,5/10 hoặc tương đương. 

III. THỜI HẠN & CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN: 

1. Thời hạn ứng tuyển: đến hết ngày 24/11/2015 

2. Cách thức ứng tuyển: Gửi Mẫu nguyện vọng thực tập (tải tại: http://jobs.hdbank.com.vn/) qua 

email thanhnn1@hdbank.com.vn hoặc trangdtt4@hdbank.com.vn  

Lưu ý: gửi email ứng tuyển với nội dung tiêu đề và tên files theo cú pháp sau:  

SVTT_Khu vực ứng tuyển_Vị trí thực tập_Họ & Tên (viết không dấu) 

Ví dụ: SVTT_HCM_CV QHKH DN_Nguyen Van A 

Trân trọng, 

Khối Nhân sự HDBank 


