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1 ວຊິາການ ກວດກາກວດສອບພາຍໃນ 01

- ເປ ົ້າໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ ໍ່ ເກນີ 35 ປີ
- ລະດບັ: 
+ ຈ ບປະລນິຍາຕຂີ ົ້ນໄປ (ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, ກວດສອບ, ບນັຊ ີຫ   ກ  ດໝາຍ)
+ ໃຫ ົ້ບູລມິະສດິຕ ໍ່ ກບັຜູ ົ້ສະໝກັທີໍ່ ສາມາດນ າໃຊ ົ້ພາສາຫວຽດນາມຢໍ່ າງຄໍ່ ອງແຄ ົ້ວ, ມຄີວາມຊ ໍ່ ສດັ, ມຄີວາມ
ຮບັຜດິຊອບ, ມຄີວາມສາມາດໄຈ ົ້ແຍກ, ສງັລວມ
+ ມປີະສ ບການເຮດັວຽກຢູໍ່ ບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ ຢໍ່ າງໜ ົ້ອຍ 2 ປ ີ(ໃຫ ົ້ບູລມິະສດິຕ ໍ່ ກບັຜູ ົ້ສະ
ໝກັທີໍ່ ໄດ ົ້ເຄຍີເຮດັວຽກຢູໍ່ ພາກສໍ່ ວນກວດກາ, ຕດິຕາມ, ກວດສອບພາຍໃນ ຂອງບນັດາສະຖາບນັສນິເຊ ໍ່ ອ ຫ   ມີ
ປະສ ບການເຮດັວຽກຢໍ່ າງໜ ົ້ອຍ 1 ປ ີຢູໍ່ ບນັດາບ ລສິດັກວດສອບເອກະລາດ) 
+ ມຄີວາມຮູ ົ້ໃນການນ າໃຊ ົ້ຄອມພີ ົ້ວເຕີ ົ້ (Microsoft Office)
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສປປ ລາວ: ຈດັປະເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂ ົ້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສສ ຫວຽດນາມ: ຈດັປະ ເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C) ຂ ົ້ນໄປ
- ດ ົ້ານສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕບິດັວຽກງານກວດກາ, ຕດິຕາມການປະຕບິດັຕາມບນັດາລະບຽບກ ດໝາຍ ແລະ ຂັ ົ້ນຕອນ, ລະບຽບການຂອງທະນາຄານ ໃນ
ການເຄ ໍ່ ອນໄຫວທຸລະກດິຂອງບນັດາພາກສໍ່ ວນວຊິາສະເພາະ
- ໄຈ ົ້ແຍກ, ຕລີາຕາ ກໍ່ ຽວກບັບນັດາຄວາມສໍ່ ຽງໃນລະບ ບກວດສອບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ແລະ ມຄີ າເຫນັແນໃສໍ່ ປບັປຸງ , ປົ້ອງກນັ
ບນັດາຄວາມສໍ່ ຽງ, ຄວາມຜດິພາດທີໍ່ ອາດຈະເກດີຂ ົ້ນ
- ເຂ ົ້າຮໍ່ ວມໃນວຽກງານປະສານງານກບັບນັດາຄະນະກວດກາ, ກວດສອບເອກະລາດ
- ເຂ ົ້າຮໍ່ ວມປະກອບຄ າເຫນັຕ ໍ່ ກບັເອກະສານນຕິກິ າ, ລະບຽບ, ຂ ົ້ກ ານ ດ ... ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງກບັຂະແໜງການທະນາຄານ. ຄ ົ້ນຄວ ົ້າ ແລະ 
ສ ົ້າງບນັດາລະບຽບ ຂ ົ້ກ ານ ດ  ທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງກບັຂະແໜງການກວດກາກວດສອບພາຍໃນ
- ສ ົ້າງບນັດາບ ດລາຍງານທ ົ້າຍໄຕມາດ ແລະ ກະທນັຫນັ ແລະ ບນັດາວຽກງານອ ໍ່ ນໆ ຕາມການຊີ ົ້ນ າຂອງຄະນະນ າພະແນກ
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ວຊິາການ ສ ໍ່ ມວນຊ ນ ແລະ ເຄ ໍ່ ອງໝາຍການຄ ົ້າ
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- ເປ ົ້າໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ ໍ່ ເກນີ 35 ປີ
- ລະດບັການສກຶສາ: ຈ ບປະລນິຍາຕຂີ ົ້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ດ ົ້ານສ ໍ່ ມວນຊ ນ, ຄຸ ົ້ມຄອງພດັທະນາເຄ ໍ່ ອງໝາຍການຄ ົ້າ, ເສດຖະກດິ, ການເງນິການທະນາຄານຢູໍ່
ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕໍ່ າງປະເທດ
- ຜູ ົ້ສະໝກັຜູ ົ້ໃດມປີະສ ບການໃນຂ ງເຂດສ ໍ່ ມວນຊ ນຢູໍ່ ບນັດາທະນາຄານທຸລະກດິ /ສະຖາບນັການເງນິ,ຮູ ົ້ນ າໃຊ ົ້
ພາສາຫວຽດນາມ, ພາສາອງັກດິ, ຄອມພີ ົ້ວເຕີ ົ້ຂ ງເຂດຮບັໃຊ ົ້ວຽກງານຫ ົ້ອງການ ຈະພຈິາລະນາເປນັພເິສດ
- ມຄີວາມຊ ໍ່ ສດັບ ລສຸິດ, ຕັ ົ້ງໃຈໃນການປະຕບິດັໜ ົ້າທີໍ່ , ເຂ ົ້າໃຈເລກິເຊິໍ່ ງດ ົ້ານຄວາມຮູ ົ້: ສ ໍ່ ມວນຊ ນ, ການຄຸ ົ້ມຄອງ
ເຄ ໍ່ ອງໝາຍການຄ ົ້າໃນຂ ງເຂດການເງນິການທະນາຄານ, ກ ດໝາຍດ ົ້ານສ ໍ່ ມວນຊ ນ, ການເງນິການທະນາຄານ. ມີ
ໄຫວພບິໃນການແກ ົ້ໄຂບນັຫາ, ປະສານສ ມທ ບກບັພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງຮບັປະກນັໃຫ ົ້ມປີະສດິທພິາບ, ເປນັ
ເຈ ົ້າການໃນການນ າສະເໜທີດິທາງແກ ົ້ໄຂ, ສາມາດເຮດັວຽກເປນັກຸໍ່ ມ, ຄາດຄະເນທໍ່ າງໍ່ຽງຕ ໍ່ ກບັສະພາບການ
ປໍ່ ຽນແປງ, ກ ານ ດທດິທາງໃຫ ົ້ຜູ ົ້ອ ໍ່ ນສາມາດຍາດແຍງໂອກາດ ຫ   ຕ ົ້ານສະກດັກັ ົ້ນຄວາມສໍ່ ຽງທີໍ່ ຈະເກດີຂ ົ້ນໃນຕ ໍ່ ໜ ົ້າ

ປະຕບິດັວຽກງານສ ໍ່ ມວນຊ ນ, ຄຸ ົ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນາເຄ ໍ່ ອງໝາຍການຄ ົ້າຂອງ LaoVietBank ມຸໍ່ ງໝາຍໄປສູໍ່ ຄວາມເປນັມ ອາຊບີ,
 ປອດໄພ, ຮບັປະກນັໃຫ ົ້ຖ ກຕ ົ້ອງຕາມຂ ົ້ກ ານ ດ, ກ ດລະບຽບພາຍໃນຂອງທະນາຄານ ແລະ ກ ດ
ໝາຍວໍ່ າດ ົ້ວຍ ສ ໍ່ ມວນຊ ນ, ລາຍລະອຽດມດີັໍ່ ງລຸໍ່ ມນີ ົ້:
- ສ ົ້າງ, ຮກັສາ ແລະ ພດັທະນາ ສາຍພ ວພນັກບັອ ງການເຈ ົ້າຂອງສ ໍ່ ມວນຊ ນເຊັໍ່ ນ: ດ ົ້ານໜງັສ ພມິ, ສ ໍ່ ມວນຊ ນ;
- ສ ົ້າງໃບຂໍ່ າວສານ: ໜງັສ ພມິ, ເຫດການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງເຖງິການເຄ ໍ່ ອນໄຫວຂອງ LaoVietBank;
- ຄຸ ົ້ມຄອງຂ ົ້ມູນກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງກບັ LaoVietBank ເພ ໍ່ ອເຜຍີແຜໍ່ ພາຍໃນທະນາຄານ ແລະ ເຜຍີແຜໍ່ ຢູໍ່ ຕາມພາຫະນະສ ໍ່ ມວນຊ ນ;
- ຄຸ ົ້ມຄອງເວບັໄຊ, ສ ໍ່ ແບບໃໝໍ່ ຂອງ LaoVietBank ເຊັໍ່ ນ: ເຟສບຸກ ແລະ ອ ໍ່ ນໆ;
- ບນັນາທກິານ, ມຫີ ວຄດິປະດດິສ ົ້າງ, ອອກແບບບນັດາສ ໍ່ ສິໍ່ ງພມິ ແລະ ບນັດາການອອກແບບອ ໍ່ ນໆຕາມການຮຽກຮ ົ້ອງ ;
- ສ ົ້າງວາລະ, ບນັດາລາຍການໂຄສະນາຜໍ່ ານໂທລະພາບ, ວທິະຍຸ ແລະ ຜະລດິຕະພນັສ ໍ່ ມວນຊ ນອ ໍ່ ນໆ;
- ປະສານສ ມທ ບກບັອ ງການເຈ ົ້າຂອງສ ໍ່ ມວນຊ ນຂອງລາວ, ສ ານກັງານໃຫຍໍ່ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ສາຂາ/ໜໍ່ ວຍບ ລກິານ ກໍ່ ຽວກບັ
ການຜນັຂະຫຍາຍບນັດາການເຄ ໍ່ ອນໄຫວສ ົ້າງສ ໍ່ ສິໍ່ ງພມິ (ເຊ ໍ່ າສະຖານທີໍ່ , ຕດິຕັ ົ້ງໂຄສະນາຢູໍ່ ບນັດາສະຖານທີໍ່

ເໝາະສ ມ);
- ໃຫ ົ້ຄ າປກຶສາ, ສະໝບັສະໜນູ ແລະ ແນະນ າດ ົ້ານວຊິາສະເພາະສ ໍ່ ມວນຊ ນ ໃຫ ົ້ແກໍ່ ແຕໍ່ ລະພາກສໍ່ ວນທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງທ ໍ່ ວລະບ ບຂອງ
ທະນາຄານ.
- ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອ ໍ່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ ວໜົ້າຄຸ ົ້ມຄອງ ແລະ ຕາມຂ ົ້ກ ານ ດຂອງ LaoVietBank

ເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຕໍາແໜ່ງຮັບສະໝັບພະນັກງານຢ ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ແລະ ສາຂາ ອັດຕະປ 

I. ຢ ່ສໍານັກງານໃຫຍ່



ລດ ຕໍາແໜ່ງ ຈໍານວນ ເງ ື່ອນໄຂ ໜ້າວຽກ
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ວຊິາການ ບ ລກິານ ແລະ ພດັທະນາລູກຄ ົ້າເງນິຝາກ

(Customer Care and Marketing) 01

- ເປ ົ້າໝາຍ: ຍງິ, ອາຍຸບ ໍ່ ເກນີ 35 ປີ
- ລະດບັການສກຶສາ: ຈ ບຊັ ົ້ນສູງຂຶ ົ້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, ບ ລຫິານທຸລະກດິ, ການຄ ົ້າ, ກ ດໝາຍ,...ຫ  ມປີະສ ບການກໍ່ ຽວກບັການ
ຕະຫ າດ,
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສປປ ລາວ: ຈດັປະເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂ ົ້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສສ ຫວຽດນາມ: ຈດັປະ ເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C) ຂ ົ້ນໄປ
- ມຄີວາມຮູ ົ້ໃນການນ າໃຊ ົ້ຄອມພີ ົ້ວເຕີ ົ້ (Microsoft Office)

- ຜູ ົ້ສະໝກັຕ ົ້ອງສາມາດເວ ົ້າພາສາຕໍ່ າງປະເທດໄດ ົ້ແຕໍ່  01 ໃນ 03 ພາສາຂຶ ົ້ນໄປຄ ອງັກດິ ຫ   ຫວຽດ ຫ  ຈນີ; 
- ດ ົ້ານສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕບິດັວຽກງານ Marketing/ຊອກຫາລູກຄ ົ້າ, ຂາຍບນັດາຜະລດິຕະພນັເງນິຝາກ.
- ປະຕບິດັຕາມບນັດາລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງທະນາຄານ ກໍ່ ຽວກບັການພດັທະນາ ແລະ ດູແລລູກຄ ົ້າເງນິຝາກທີໍ່ ມປີະຈບຸນັ 
ແລະ ພດັທະນາຖານລູກຄ ົ້າເງນິຝາກໃໝໍ່ .
- ເປນັທີໍ່ ປກຶສາ ແລະ ຂາຍບນັດາຜະລດິຕະພນັບ ລກິານ,ຕອບສະໜອງ, ແກ ົ້ໄຂບນັດາຂ ົ້ຂ ົ້ອງໃຈຂອງລູກຄ ົ້າທີໍ່ ພ ວພນັເຖິໍ່ ງຜະລດິຕະ
ພນັທະນາຄານໂດຍກ ງ, ປະຕບິດັວຽກງານເບິໍ່ ງແຍງລູກຄ ົ້າ.
- ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອ ໍ່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ ວໜົ້າພະແນກ .

1 ວຊິາການ ພ ວພນັລູກຄ ົ້າ (ສນິເຊ ໍ່ ອ) 01

- ເປ ົ້າໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ ໍ່ ເກນີ 35 ປີ
- ລະດບັການສກຶສາ: ຈ ບປະລນິຍາຕຂີ ົ້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, ບ ລຫິານທຸລະກດິ, ການຄ ົ້າ, ກ ດໝາຍ,...
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສປປ ລາວ: ຈດັປະເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂ ົ້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສສ ຫວຽດນາມ: ຈດັປະ ເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C) ຂ ົ້ນໄປ
- ມຄີວາມຮູ ົ້ໃນການນ າໃຊ ົ້ຄອມພີ ົ້ວເຕີ ົ້ (Microsoft Office)

- ຜູ ົ້ສະໝກັຕ ົ້ອງສາມາດເວ ົ້າພາສາຕໍ່ າງປະເທດໄດ ົ້ແຕໍ່  01 ໃນ 03 ພາສາຂຶ ົ້ນໄປຄ ອງັກດິ ຫ   ຫວຽດ ຫ  ຈນີ ແລະ 
ຖົ້າມປີະສ ບການໃນວຽກງານສນິເຊ ໍ່ ອແຕໍ່  03 ປຂີ ົ້ນໄປຈະພຈິາລະນາເປນັພເິສດ
- ດ ົ້ານສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

- ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັບນັດາວຽກງານທີໍ່ ພ ວພນັເຖິໍ່ ງການສະໜອງສນິເຊ ໍ່ ອໃຫ ົ້ລູກຄ ົ້າ ວສິາຫະກດິ , ບຸກຄ ນ ຊອກຫາ ແລະ ເບີໍ່ ງແຍງລູກ
ຄ ົ້າໃໝໍ່  ແລະ ເກ ໍ່ າ; ຕລິາຄາລູກຄ ົ້າ, ການເຄ ໍ່ ອນໄຫວດ າເນນິທຸລະກດິ, ສະພາບຖານະການເງນິ; ຕລິາຄາຫ ກັຊບັຄ ົ້າປະກນັ ແລະ 
ປະກອບເອກສານຂອງລູກຄ ົ້າ
- ກວດກາ, ຕດິຕາມຢໍ່ າງເຂມັງວດກໍ່ ອນ ແລະ ຫ ງັການປໍ່ ອຍສນິເຊ ໍ່ ອ
- ຕດິຕາມ, ແນະນ າໃຫ ົ້ລູກຄ ົ້າຈໍ່ າຍດອກເບ ົ້ຍ, ຕ ົ້ນທນຶ ແລະ ບນັດາຄໍ່ າບ ລກິານອ ໍ່ ນ ຄ ບຖົ້ວນ ແລະ ຖ ກຕ ົ້ອງຕາມເວລາ .
- ຊີ ົ້ນ າຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັແຕໍ່ ລະວຽກງານ: ຊອກຫາ, ຕ ົ້ອນຮບັລູກຄ ົ້າໃໝໍ່ ; ສ ົ້າງສາຍສ າພນັ, ເບິໍ່ ງແຍງ ແລະ ຮກັສາຄວາມສ າພນັເປນັ
ປະຈ າກບັລູກຄ ົ້າກໍ່ ຽວກບັວຽກງານລະດ ມທນຶ
- ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັວຽກງານການຂາຍຜະລດິຕະພນັບ ລກິານຂອງທະນາຄານ
- ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອ ໍ່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ ວໜົ້າຄຸ ົ້ມຄອງ

2 ວຊິາການ ຊ າລະສະສາງສາກ ນ 01

- ເປ ົ້າໝາຍ: ຊາຍ/ຍງິ, ອາຍຸບ ໍ່ ເກນີ 35 ປີ
- ລະດບັການສກຶສາ: ຈ ບປະລນິຍາຕຂີ ົ້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ຊ າລະສະສາງສາກ ນ, ການເງນິການທະນາຄານ, ບ ລຫິານທຸລະກດິ, ການຄ ົ້າ
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສປປ ລາວ: ຈດັປະເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂ ົ້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລໍ່ ຍລວມສ າລບັຜູ ົ້ຈ  ບຢູໍ່  ສສ ຫວຽດນາມ: ຈດັປະ ເພດແຕໍ່ ເກດ (ຄະແນນ C) ຂ ົ້ນໄປ
- ມຄີວາມຮູ ົ້ໃນການນ າໃຊ ົ້ຄອມພີ ົ້ວເຕີ ົ້ (Microsoft Office)

- ຜູ ົ້ສະໝກັຕ ົ້ອງສາມາດເວ ົ້າພາສາຕໍ່ າງປະເທດໄດ ົ້ແຕໍ່  01 ໃນ 03 ພາສາຂຶ ົ້ນໄປຄ ອງັກດິ ຫ   ຫວຽດ ຫ   ຈນີ ແລະ
 ຖົ້າມປີະສ ບການໃນວຽກງານຊ າລະສະສາງສາກ ນແຕໍ່  03 ປຂີ ົ້ນໄປຈະພຈິາລະນາເປນັພເິສດ
- ດ ົ້ານສຸຂະພາບ: ມສຸີຂະພາບແຂງແຮງ

 - ຮບັເອ າຄວາມຮຽກຮ ົ້ອງຕ ົ້ອງການຈາກລູກຄ ົ້າ, ບນັດາພາກສໍ່ ວນກໍ່ ຽວຂ ົ້ອງເພ ໍ່ ອປະຕບິດັໜ ົ້າທີໍ່ ການໂອນເງນິຕໍ່ າງປະເທດແລະສະໜ
ັັບສະໜນູສນິເຊ ໍ່ ອ
- ປະຕບິດັວຽກງານການແນະນ າລູກຄ ົ້າ, ເຮດັການຕະຫ າດ, ຂະຫຍາຍລູກຄ ົ້າຕ ໍ່ ກບັບນັ ດາຜະລດິຕະພນັເງນິໂອນ ແລະ ສະໜບັສະໜ
ັູນສນິເຊ ໍ່ ອ, ບນັດາຜະລດິຕະພນັທີໍ່ ເກາະຕໍ່ ອງ ກນັອ ໍ່ ນໆຂອງທະນາຄານ
- ຈດັຕັ ົ້ງປະຕບິດັບນັດາວຽກງານອ ໍ່ ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫ ວໜົ້າຄຸ ົ້ມຄອງ

II. ສາຂາ ອັດຕະປ : ສໍານັກງານຕັັ້ງຢ ່ຖະໜົນ ເລກທີ 1 ອີ, ບ້ານ ຫ ັກສາມ, ເມ ອງ ສາ ມັກຄີ ໄຊ, ແຂວງ ອັດ ຕະ ປ  (ກົງ ກັນຂ້າມພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົື່ງແຂວງ ອັດຕະປ ), ໂທລະສັບ: 020 22298123 (036 210051) (Mr. Khemphone SILAPHET), 

ກໍານົດໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 25/05/2020 - 15/06/2020 ຈໍານວນ ແລະ ບັນດາຕໍາແໜ່ງຮັບສະໝັກ, ລາຍລະອຽດັື່ງລ ່ມນີັ້:


