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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty Cổ phần chứng khoán Tp.HCM (HSC) là một trong những công ty hàng đầu 

trong lĩnh vực tài chính chứng khoán trên thị trường Việt Nam.  

Hiện nay, HSC đang có nhu cầu phát triển nhân sự, bao gồm: Nhân viên chính thức và 

Thực tập sinh thông qua chương trình “Chuyên Viên Tư Vấn Tài Năng”. Thông tin cụ thể 

như sau: 

1. Số lượng tham gia ứng tuyển: Không giới hạn. 

2. Đối tượng tham gia:  

- Sinh viên năm 3, năm 4 đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp; các cựu sinh viên, sinh 

viên của Nhà trường và sinh viên của các trường Đại Học khác có quan tâm. 

3. Quyền lợi khi tham gia chương trình: 

- Được tham gia những khóa đào tạo với lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng. 

- Được làm việc với những cộng sự giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm trong lĩnh 

vực chứng khoán. 

- Được xem xét trở thành nhân viên chính thức khi đạt đủ điều kiện.  

- Được đào tạo đầy đủ về kiến thức và nghiệp vụ trong suốt quá trình thực tập và học 

việc tại HSC với chương trình đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. 

- Được tham gia các chương trình thực tế, đầu tư thật trên thị trường chứng khoán 

Việt Nam. 

- Được trải nghiệm phát triển khách hàng và có thêm thu nhập từ hoa hồng nhận 

được. 

4. Thời gian nhận hồ sơ: 11/6/2018 - 27/6/2018 
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5. Cách thức đăng ký:  

Tiêu đề email: [HSCMN2] – Họ Tên – Trường – Vị trí ứng tuyển 

Nộp hồ sơ qua mail: recruitment@hsc.com.vn 
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