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THÔNG BÁO
V/v tuyển “ thực tập sinh ưu tú SCB” tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Căn cứ vào công văn của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vào ngày 17
tháng 8 năm 2017 về việc tuyển “ thực tập sinh ưu tú SCB” vị trí nhân viên khách
hàng cá nhân và giao dịch viên.
Nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên thông tin
tuyển sinh thực tập tại SCB cụ thể như sau:
Sinh viên đến với chương trình “Thực tập sinh ưu tú SCB” sẽ có được các lợi
ích thiết thực sau:
-

Hiểu rõ các sản phẩm, nghiệp vụ mà Ngân hàng đang triển khai

-

Nắm bắt được các quy trình vận hành thực tế tại Ngân hàng

-

Tiếp cận và thao tác công việc thực tế, đang diễn ra hàng ngày như một nhân viên
Ngân hàng tại Chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng.

-

Được hướng dẫn, hỗ trợ viết luận văn tốt nghiệp, hoàn thành quá trình thực tập.
1/ Thời gian nhận hồ sơ:

-

Ngân hàng thường xuyên nhận sinh viên của Trường đến thực tập tại Ngân hàng.
2/ Tiêu chuẩn nhận sinh viên thực tập:
-

Là sinh viên đại học năm cuối được đào tạo chuyên ngành kinh tế (tài

chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, ngoại thương, kế toán,...) và có kết quả học
tập từ 7,0 trở lên không nợ môn học.
-

Nữ cao 1,58m trở lên

-

Nam cao 1,65m trở lên

3/ Địa điểm thực tập:
-

Tại các địa điểm giao dịch của SCB trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

-

Sinh viên có nhu cầu thực tập chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp tại văn phòng

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Gặp Cô Mơ: 08.38971633 – 0909075082).
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