THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH
HỘI THẢO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN MỚI TỐT
NGHIỆP NĂM 2016 CỦA NGÂN HÀNG SHINHAN
VIỆT NAM
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan là một trong những ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài
chính Hàn Quốc. Chúng tôi có hơn 899 chi nhánh tại Hàn Quốc, hơn 141 chi nhánh và văn
phòng đại diện tại 19 quốc gia. Ngân hàng Shinhan Việt Nam có môi trường làm việc chuyên
nghiệp, luôn hỗ trợ cho các bạn sinh viên mới ra trường có thể phát triển một cách toàn diện,
hoàn thiện các kỹ năng. Nhằm giới thiệu chi tiết đến các bạn sinh viên chương trình tuyển
dụng dành cho sinh viên mới ra trường giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về ngân hàng
Shinhan, chương trình tuyển dụng, định hướng nghề nghiệp, mô tả công việc chúng tôi xin
giới thiệu chương trình hội thảo tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp 2016 .
Chi tiết về chương trình hội thảo như sau:




Thời gian: 16h-17h ngày 21 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: Hội trường D201, Đại học Ngoại Thương
Đối tượng tham dự: Sinh viên đã tốt nghiệp và sinh viên sẽ tốt nghiệp năm
2016

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên giao dịch, Nhân viên tín dụng, Nhân viên phòng xuất nhập
khẩu, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp
Hồ sơ ứng tuyển bao gồm






Form ứng viên Shinhan download tại www.shinhancareer.com
Hồ sơ cá nhân chi tiết bằng tiếng Anh
Bằng cấp/ bảng điểm 04 năm
Hồ sơ gửi về email: nguyenthuyhn@shinhan.com
Thời gian nhận hồ sơ: Trước 30/4/2016

Chi tiết về chương trình tuyển dụng các bạn vui lòng xem trong file đính kèm hoặc truy cập
website nhà trường, website phòng đào tạo, website đoàn TN, hội sinh viên trên các bảng tin
thông báo của trường.

