
ລດ ຕ�າແໜ�ງ ຈ�ານວນ ເງ່ືອນໄຂ ໜ�າວຽກ

1 ວຊິາການ ເຕກັໂນໂລຊຂໍີມ້ນູ-ຂ່າວສານ (ໄອທ)ີ 05

- ເປົາ້ໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ່ໍເກນີ 30 ປີ

- ລະດບັການສກຶສາ: ຈບົປະລນິຍາຕຂີືນ້ໄປ

- ຂະແໜງ: ຂໍມ້ນູ ແລະ ຂ່າວສານ (ໄອທ)ີ

- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລບັຜູຈ້ບົຢູ່ ສປປ ລາວ: ຈດັປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂືນ້ໄປ

- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລບັຜູຈ້ບົຢູ່ ສສ ຫວຽດນາມ: ຈດັປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂືນ້ໄປ

-  ມຄີວາມຮູໃ້ນການນໍາໃຊຄ້ອມພີວ້ເຕີ ້(Microsoft Office)

- ຜູສ້ະໝກັຜູໃ້ດສາມາດນໍາໃຊພ້າສາຫວຽດນາມໄດຢ່້າງຄ່ອງແຄວ້ ແລະ ພາສາອງັກດິມປີະສບົການໃນວຽກ

ງານຂໍມ້ນູ ແລະ ຂ່າວສານ (ໄອທ)ີ ແຕ່ 03 ປີຂືນ້ໄປ ຈະພຈິາລະນາເປັນພເິສດ

- ດາ້ນສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

1. ວິຊາການ ພັດທະນາໂປແກຼມ programmer (4 ຕ�າແໜ�ງ)
- ວເິຄາະ, ອອກແບບ, ຂຽນບນັດາໂປແກຼມ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິ ແລະ ຄຸມ້ຄອງບໍລຫິານຂອງທະນາຄານ.

- ຜນັຂະຫຍາຍ/ຮບັເອາົ/ສົ່ ງຕໍ່  ເຕກັໂນໂລຢີຂໍມ້ນູຂ່າວສ່ານຂອງທະນາຄານ.

- ປະສມົປະສານລະບບົໂປແກຼມ.

- ເປັນເຈົາ້ການສກຶສາ, ສະເໜສີາ້ງບນັດາໂປແກຼມ ເພື່ ອຮບັໃຊກ້ານເຄື່ ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ.

2. ວິຊາການ ຄຸ�ມຄອງຖານຂ�້ມູນ Database (1 ຕ�າແໜ�ງ)
- ປະຕບິດັຄຸມ້ຄອງ (ພດັທະນາ, ຈດັຕັງ້, ຄຸມ້ຄອງຮກັສາ) ຖານຂໍມ້ນູ (DBA) ໃຫບ້ນັດາລະບບົ ແລະ ບນັດາໂປແກຼມຕ່າງໆ 

ຂອງທະນາຄານດຈີຕີອ້ນ.

- ປະຕບິດັດູແລຮກັສາ ແລະ ປັບປຸງບນັດາຖານຂໍມ້ນູ.

- ເຂົາ້ຮ່ວມວເິຄາະ, ອອກແບບ, ກໍ່ ສາ້ງ ບນັດາຖານຂໍມ້ນູ ແລະ ປະສມົປະສານຖານຂໍມ້ນູ.

2 ວຊິາການ ການຕະຫຼາດ 01

- ເປົາ້ໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ່ໍເກນີ 30 ປີ

- ລະດບັການສກຶສາ: ຈບົປະລນິຍາຕຂີືນ້ໄປມາຈາກ ສປ ຈນີ

- ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, Marketing, ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ການຄາ້

- ມຄີວາມຮູໃ້ນການນໍາໃຊຄ້ອມພີວ້ເຕີ ້(Microsoft Office)

- ຜູສ້ະໝກັຜູໃ້ດສາມາດນໍາໃຊພ້າສາຈນີໄດຢ່້າງຄ່ອງແຄວ້ ແລະ ມປີະສບົການໃນວຽກງານ Marketing 

ແຕ່ 03 ປີຂືນ້ໄປ ຈະພຈິາລະນາເປັນພເິສດ

- ດາ້ນສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕບິດັວຽກງານ Marketing/ຊອກຫາລູກຄາ້, ຂາຍບນັດາຜະລດິຕະພນັເງນິຝາກ,...

- ປະຕບິດັຕາມບນັດາລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ກ່ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ດູແລລູກຄາ້ເງນິຝາກທີ່ ມປີະຈຸ

ບນັ ແລະ ພດັທະນາຄານລູກຄາ້ໃໝ່.

- ເປັນທີ່ ປຶກສາ ແລະ ຂາຍບນັດາຜະລດິຕະພນັບໍລກິານ, ແກໄ້ຂ, ຕອບສະໜອງບນັດາຂໍຂ້ອ້ງໃຈຂອງລູກຄາ້ທີ່ ພວົພນັເຖິ່ ງ

ຜະລດິຕະພນັທະນາຄານໂດຍກງົ, ປະຕບິດັວຽກງານເບິ່ ງແຍງລູກຄາ້.

- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫວົໜາ້ພະແນກ.

3 ວຊິາການ ພວົພນັລູກຄາ້ (ສນິເຊື່ ອ) 10

- ເປົາ້ໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ່ໍເກນີ 30 ປີ

- ລະດບັການສກຶສາ: ຈບົປະລນິຍາຕຂີືນ້ໄປມາຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ

- ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, ບໍລຫິານທຸລະກດິ, ການຄາ້

- ຄະແນນສະເລ່ຍ: ຈດັປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂືນ້ໄປ

- ມຄີວາມຮູໃ້ນການນໍາໃຊຄ້ອມພີວ້ເຕີ ້(Microsoft Office)

- ຜູສ້ະໝກັຜູໃ້ດສາມາດນໍາໃຊພ້າສາຫວຽດນາມໄດຢ່້າງຄ່ອງແຄວ້ ແລະ ມປີະສບົການໃນວຽກງານສນິ

ເຊື່ ອວສິາຫະກດິແຕ່ 03 ປີຂືນ້ໄປຈະພຈິາລະນາເປັນພເິສດ

- ດາ້ນສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາວຽກງານທີ່ ພວົພນັເຖິ່ ງການສະໜອງສນິເຊື່ ອໃຫລູ້ກຄາ້ ວສິາຫະກດິ/ບຸກຄນົ; ຊອກຫາ ແລະ ເບີ່ ງແຍງ

ລູກຄາ້ໃໝ່ ແລະ ເກົ່ າ; ຕລິາຄາລູກຄາ້, ການເຄື່ ອນໄຫວດໍາເນນິທຸລະກດິ, ສະພາບຖານະການເງນິ; ຕລິາຄາຫຼກັຊບັຄໍາ້ປະກນັ 

ແລະ ປະກອບເອກສານຂອງລູກຄາ້.

- ກວດກາ, ຕດິຕາມຢ່າງເຂມັງວດກ່ອນ ແລະ ຫຼງັການປ່ອຍສນິເຊື່ ອ.

- ຕດິຕາມ, ແນະນາໍໃຫລູ້ກຄາ້ຈ່າຍດອກເບຍ້, ຕົນ້ທນຶ ແລະ ບນັດາຄ່າບໍລກິານອື່ ນ ຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖກືຕອ້ງຕາມເວລາ.

- ຊີນ້າໍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ່ລະວຽກງານ: ຊອກຫາ, ຕອ້ນຮບັລູກຄາ້ໃໝ່; ສາ້ງສາຍສໍາພນັ, ເບິ່ ງແຍງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສໍາພນັ

ເປັນປະຈາໍກບັລູກຄາ້ກ່ຽວກບັວຽກງານລະດມົທນຶ.

- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານການຂາຍຜະລດິຕະພນັບໍລກິານຂອງທະນາຄານ.

- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫວົໜາ້ພະແນກ.

4 ພະນກັງານປະຊາສໍາພນັ (Call center) 02

- ເປົາ້ໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ່ໍເກນີ 30 ປີ

- ລະດບັການສກຶສາ: ຈບົຊັນ້ສູງຂືນ້ໄປມາຈາກ ສປ ຈນີ, ຕ່າງປະເທດ, ລາວ (ແຕ່ຕອ້ງຮູພ້າສາອງັກດິ)

- ຂະແໜງ: ກ່ຽວຂອ້ງດາ້ນເສດຖະກດິ, ການບໍລກິານ, ສື່ ສານມວນຊນົ, ອກັສອນສາດ ພາສາຈນີ, ອງັກດິ

- ມຄີວາມຮູໃ້ນການນໍາໃຊຄ້ອມພີວ້ເຕີ ້(Microsoft Office)

- ຜູສ້ະໝກັຜູໃ້ດສາມາດນໍາໃຊພ້າສາຈນີ, ອງັກດິ ໄດຢ່້າງຄ່ອງແຄວ້, ມທີກັສະທາງດາ້ນ: ການສື່ ສານ, ການ

ຮບັຟງັ ແລະ ມປີະສບົການໃນວຽກງານດາ້ນທະນາຄານຢູ່ພາກສ່ວນທຸລະກດິ, ຂາຍຜະລດິຕະພນັ ຈະ

ພຈິາລະນາເປັນພເິສດ

- ດາ້ນສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

- ຮບັສາຍໂທລະສບັໂດຍກງົ ຫຼ ືໂທຫາລູກຄາ້ ຕາມຂອບເຂດສດິໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ.

- ໃຫຄໍ້າປຶກສາ, ຊອກຫາລູກຄາ້, ສະໜອງບນັດາຜະລດິຕະພນັ, ການບໍລກິານ, ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້.

- ຮບັເອາົຂໍສ້ະເໜ,ີ ຕອບຄໍາສອບຖາມຂອງລູກຄາ້ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັຜະລດິຕະພນັ, ການບໍລກິານໃຫແ້ກ່ລູກຄາ້, ປະຕບິດັວຽກ

ງານດູແລລູກຄາ້. 

- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອື່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫວົໜາ້ພະແນກ.

ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຕ�າແໜ�ງຮັບສະໝັບພະນັກງານຢູ�ສ�ານັກງານໃຫຍ� ຄ້ັງທີ 1 ປະຈ�າປີ 2021

ທະນາຄານ ຮ່ວມທລຸະກິດລາວ -ຫວຽດ ຈໍາກັດ
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