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KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI 

NGÂN HÀNG WOORI VIỆT NAM 2018 

(18/12/2017) 

 

- KHỐI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG - 

A. MỤC TIÊU & PHƢƠNG HƢỚNG 

 Quảng bá hình ảnh và thông tin thành lập, hoạt động của Ngân hàng Woori Việt Nam 

tới đông đảo lực lƣợng lao động trẻ, tập trung vào đối tƣợng sinh viên sắp và đã tốt 

nghiệp các trƣờng Đại học tại các tỉnh/thành lớn. 

 Tiếp xúc sinh viên sắp tốt nghiệp tại các trƣờng Đại học lớn đào tạo ngành Tài chính, 

Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại ngữ, phục vụ việc tuyển dụng nhân sự cho mạng lƣới chi 

nhánh khu vực miền Bắc và miền Nam. 

 

B. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

I. SƠ LƢỢC 

1. Tên chƣơng trình : TUYỂN DỤNG & ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN MỚI NGÂN HÀNG  

WOORI VIỆT NAM 2018 

2. Thời gian : Tháng 1 & tháng 4 năm 2018 

3. Đ/v tổ chức : Hội sở Ngân hàng Woori Việt Nam 

4. Đối tƣợng :  Sinh viên các trường đại học lớn khu vực Hà Nội  

5. Nội dung chính : Tiếp xúc và phỏng vấn các ứng viên dựa trên hồ sơ được tiến cử bởi các 

trường Đại học (ưu tiên ứng viên có nguyện vọng làm việc tại địa phương) 

II. KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

1. Thông tin giới thiệu Ngân hàng Woori Việt Nam 

Ngân hàng Woori Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Woori, được thành lập vào năm 1899 tại 

Hàn Quốc với tư cách là ngân hàng đầu tiên, lâu đời nhất và là một trong những ngân hàng hàng 

đầu tại quốc gia này. Tính đến nơi, với lịch sử 118 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Woori 

tự hào là đơn vị có tổng vốn lớn nhất trong số các ngân hàng tại Hàn Quốc. Đồng thời Ngân hàng 

Woori sở hữu mạng lưới lớn mạnh nhất với 271 chi nhánh có mặt tại hơn 25 Quốc gia trên Thế 

giới. 

Tại Việt Nam, Ngân hàng Woori hoạt động qua những gian đoạn như sau : 

- Năm 1997 : Thành lập VPĐD đầu tiên tại Hà Nội. 

- Năm 2006 : Thành lập VPĐD TP. Hồ Chí Minh. 

- Tháng 10/2016 : Nhận giấy phép thành lập tư cách pháp nhân tại Việt Nam. 
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- Tháng 01/2017 : Ngân hàng nhà nước Việt Nam kí quyết định thành lập Ngân hàng Woori 

Việt Nam. 

- Tháng 07/2017 : Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bắc Ninh. 

- Từ năm 2018 trở đi : Dự kiến mở rộng mạng lưới hoạt động thông qua việc thành lập 21 

chi nhánh/phòng giao dịch trên cả nước sau ba năm thành lập pháp nhân. 

 

2. Kế hoạch tuyển dụng Ngân hàng Woori Việt Nam (Khu vực phía Bắc) 

2.1 Thông tin tuyển dụng chung 

 Hệ thống mạng lưới mở rộng 

o Chi nhánh : 03 (Hà Nam, Hải Phòng, Vĩnh Phúc)) 

 Số nhân viên CN/PGD cần tuyển đợt I (1/2018) : 10 người 

 Số nhân viên CN/PGD cần tuyển đợt I (4/2018) : 30 người 

 

2.2 Phƣơng án tuyển dụng 

 

HẠNG MỤC 
NHÂN VIÊN 

THỬ VIỆC 

NHÂN VIÊN  

CHÍNH THỨC 

Đối tượng 
Ứng viên dự kiến tốt nghiệp ĐH trước tháng 

7/2018 

Ứng viên vừa tốt nghiệp ĐH hoặc đang làm 

việc tại doanh nghiệp khác 

Thời gian 

tuyển dụng 

- Đợt I : tháng 1/2018 

- Đợt II : tháng 4/2018 
Trong vòng 6 tháng đầu năm 2018 

Thời gian  

tập huấn 
Ba tháng, từ tháng 4~6/2018  

Thời gian  

thử việc 
Ba tháng, từ tháng 7~9/2018 Hai tháng 

Nơi tập huấn 

trước khi làm 

việc chính 

thức tại chi 

nhánh 

Hà Nội Hà Nội 

Các vị trí 

tuyển dụng 

 Corporate loan: Tín dụng doanh nghiệp 

 Individual loan: Tín dụng cá nhân 

 Cashier/ Teller: Giao dịch viên 

 GA-HR: Nhân viên hành chính, nhân sự 

Hợp đồng 

chính thức 

Từ tháng 10/2018 (sau khi kết thúc thời gian 

tập huấn và thử việc) 
Sau khi kết thúc 2 tháng thử việc 

Công nhận 

kinh nghiệm 
 

Có khả năng công nhận 50% kinh nghiệm khi 

đã từng làm việc tại các đơn vị khác 

Lương và các 

phụ cấp, chế 

độ khác 

VND 5,000,000 (Bao gồm các phụ cấp) 

 Lương cơ bản : VND7,980,000 (USD350) 

 Thưởng Quý, thưởng Tết và các phụ cấp 

khác (điện thoại, đi lại, tiền ăn, phụ cấp 

cho nhân viên biết tiếng Hàn...) theo quy 

định của Ngân Hàng Woori. 

 Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6. 

 Bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

 Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI. 
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 Cơ hội thăng tiến và phát triển. 

 Du lịch, nghỉ dưỡng cho nhân viên ưu tú 

Yêu cầu Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn Quốc 

Thông tin 

chung 

 Hệ thống chi nhánh : Phía Bắc – CN Hà Nội, phía Nam – CN TP. Hồ Chí Minh 

 Quyết định tuyển dụng chính thức dựa vào kết quả đánh giá quá trình tập huấn và thử 

việc 

 Công bố các thông tin cơ bản như vị trí, nơi làm việc (nơi dự kiến làm việc) khi đăng tải 

thông tin tuyển dụng 

(Có khả năng điều động nhân viên dựa vào tình hình mở rộng chi nhánh mới) 

Ưu tiên các ứng viên có thể làm việc tại các chi nhánh tại các địa phương khác 

 

3. Địa chỉ gửi hồ sơ ứng tuyển 

- Email : tuyendung.wooribank@gmail.com 

- SĐT : (024) 7300 6269 (Mr. Vũ Phi Hùng – Phòng Hành chính Nhân sự) 

- Yêu cầu :  
Hồ sơ gồm có: 

1. Đơn dự tuyển điền đầy đủ thông tin theo mẫu của Ngân Hàng Wooribank Việt Nam: 

“THÔNG TIN ỨNG VIÊN/ APPLICATION FORM” 

2. Các chứng chỉ, bằng cấp liên quan nếu có (bản scan). 

3. Tiêu đề email ghi rõ “Hồ sơ ứng tuyển Nhân viên thực tập_[Họ và tên]”. 
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