
Thông tin Công ty 

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín 

- Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3 TPHCM 

- Người liên hệ : Đinh Thị Hà – Phòng kinh doanh 

- Số điện thoại: 0902 192 178 

- Thông tin: 

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín là một trong những công ty 

Chứng khoán tốt nhất Việt Nam, được thành lập năm 2006. 

-  

- Bên cạnh quyết tâm thực hiện tốt nhất vai trò nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán hàng đầu 

Việt Nam, SBS luôn duy trì tôn chỉ phục vụ khách hàng là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động 

của Công ty. Đồng thời, với khả năng cung cấp trọn gói các dịch vụ như Môi giới, Tư vấn, 

Phân tích và Ngân hàng đầu tư với chất lượng tốt nhất cho thị trường vốn, SBS luôn được các 

nhà đầu tư lựa chọn cho các mục đích đầu tư của mình. 

-  

Công ty cũng đã thiết lập những mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính hàng đầu khu 

vực và trên thế giới nhằm thực hiện mục tiêu “Chia sẻ tầm nhìn, tạo dựng giá trị” với nhà 

đầu tư và thị trường. 

 

Thông tin công việc 

Chức danh 

  Chuyên viên tư vấn đầu tư 

 

Mô tả công việc 

 

***** Mô tả công việc 

- Phát triển khách hàng, tìm kiếm khách hàng mới 

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch 

- Tư vấn chiến lược, kỹ thuật giao dịch chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư cho 

khách hàng 

 

 ***** Quyền lợi: 

           - Mức lương hấp dẫn + hoa hồng, phù hợp với năng lực làm việc.  

 - Thưởng các ngày Lễ, Tết. 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp 

theo quy định của Luật lao động 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động, có cơ hội học 

hỏi; 

- Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề 

nghiệp;  

- Được nghỉ mát hàng năm 

 

 

 

Yêu cầu công việc 

-  Nam/nữ: Dưới 35 tuổi.  

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, chứng khoán hoặc tương đương 



- Có khả năng sử dụng tiếng anh tốt 

- Trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc 

- Giao tiếp tốt, hòa đồng. 

 

 


