
GIỚI THIỆU 

NHÂN TÀI NGÂN HÀNG



Talent Bankers là chương trình đào tạo tuyển

dụng chuyên biệt được phát triển bởi

VietnamBankers – Thành viên hiệp hội ngân

hàng Việt Nam và các Ngân hàng đối tác.

Chương trình được xây dựng nhằm mục đích

tuyển dụng nhân sư chính thức đáp ứng nhu

cầu phát triển mạng lưới, bổ sung nhân sự

cho các Ngân hàng.

Talent Bankers trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ

năng và cam kết lộ trình công danh với chế

độ đãi ngộ hấp dẫn cho học viên khi tham gia

chương trình.
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ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG TRÌNH

Có thái độ tích cực trong quá trình học tập và làm việc.

Sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

CBNV đang làm việc tại các ngành phi ngân hàng tài chính

Học viên có định hướng làm việc lâu dài trong lĩnh vực Tài chính 
Ngân hàng
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LỢI ÍCH

HỌC VIÊN
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1. Tuyển dụng vào các vị trí chính thức của Ngân hàng khi tham gia

chương trình;

2. Được kèm cặp “cầm tay chỉ việc” và tích lũy kinh nghiệm trong thời

gian thực tập;

3. Chương trình thu hút nhân tài của các Ngân hàng đối tác, học viên

được cam kết lộ trình công danh và chế độ đãi ngộ hấp dẫn khi tham gia

chương trình.

4.Được huấn luyện trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

vững vàng;



CHỨC DANH

ĐÀO TẠO
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1. Giao dịch viên

2. Quản lý khách hàng cá nhân

3. Quản lý khách hàng doanh nghiệp

4. Quản lý khách hàng ưu tiên

Hệ thống Ngân hàng: MBbank, ACB, Techcombank, VIB,
Sacombank, Seabank, TPbank, Lienvietpostbank, HDbank,
PVcombank, MSB, SHB…

Học viên được tuyển dụng và huấn luyện trở thành các nhân sự
chính thức của ngành Tài chính Ngân hàng với các vị trí:
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QUY TRÌNH

ĐÀO TẠO

Sơ tuyển 
Test, phỏng 

vấn, phân loại

Đào tạo Tổng 
quan, Nghiệp 

vụ, SP, kỹ 
năng

Thực hành
tại 

ActionCenter

Làm việc 
chính thức

Thực tập
Tại

Ngân hàng

1 2 3
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NỘI DUNG

ĐÀO TẠO
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HỌC PHẦN 1 MODULE

GIỚI THIỆU 

TỔNG QUAN VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG

Welcome to Talent Bankers

Nghề bán hàng

Phát biểu của Khối HR

Tổng quan về Ngân hàng

Văn hóa doanh nghiệp

Chức năng nhiệm vụ và định hướng nghề nghiệp

Đạo đức nghề nghiệp và Quản lý rủi ro hoạt động

Văn hóa DVKH của Ngân hàng và Bộ tiêu chuẩn CLDV



NỘI DUNG

ĐÀO TẠO
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HỌC PHẦN 2 MODULE

SẢN PHẨM/ QUY 

TRÌNH/ KỸ NĂNG 

CHUYÊN MÔN

Tổng quan về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ

Kỹ năng bán chéo sản phẩm tín dụng

Sản phẩm Huy động – tiết kiệm

Sản phẩm thẻ: Debit/Credit

Sản phẩm kết hợp bảo hiểm

Sản phẩm Đầu tư

Sản phẩm tín dụng Tín chấp

Sản phẩm tín dụng Hộ kinh doanh

Sản phẩm tín dụng Bất động sản

Sản phẩm tín dụng Ô tô

Tài sản đảm bảo

Thẩm định tín dụng và quy trình quản lý khoản vay



NỘI DUNG

ĐÀO TẠO
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HỌC PHẦN 3 MODULE

HỌC PHẦN 3: KỸ 

NĂNG BÁN HÀNG VÀ 

XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch smart

Tìm kiếm nguồn khách hàng & Công cụ bán hàng

Telesale & Face to face

HỌC PHẦN 4 MODULE

Hướng dẫn thực tập tại 

HUB/TT
Hướng dẫn chi tiết kỳ thực tập

THỰC ĐỊA TẠI HUB/TT Học viên đi thực địa và nộp báo cáo thu hoạch về VietnamBankers



THÔNG TIN

LIÊN HỆ

Talentbankers.com.vn

www.facebook.com/TalentBankers

www.youtube.com/vietnambankers
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Talentbankers.com.vn

THANK YOU!
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