
ລດ ຕ�າແໜ�ງ ຈ�ານວນ ເງ່ືອນໄຂ ໜ�າວຽກ

1 ວິຊາການ ພົວພັນລ�ກຄ້າ (ສິນເຊື່ອ) 02

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ, ການຄ້າ, ກດົໝາຍ,...
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສປປ ລາວ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂື້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສສ ຫວຽດນາມ: ຈັດປະ ເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂື້ນໄປ
- ມຄີວາມຮ�້ໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ (Microsoft Office)
- ຜ�້ສະໝັກຜ�້ໃດສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ມປີະສົບການໃນວຽກງານສິນເຊື່ອແຕ່ 
03 ປີຂື້ນໄປຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີພ່ົວພັນເຖ່ິງການສະໜອງສິນເຊື້ອໃຫ້ລ�ກຄ້າບ�ກຄົນ, ວິສາຫະກດິ; ຊອກຫາ ແລະ ເບີ່ງແຍງລ�ກຄ້າໃໝ່ 
ແລະ ເກົາ່; ຕິລາຄາລ�ກຄ້າ, ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນິນທ�ລະກດິ, ສະພາບຖານະການເງນິ; ຕິລາຄາຫຼກັຊັບຄໍ�າປະກນັ ແລະ ປະກອບເອກສານ
ຂອງລ�ກຄ້າ.
- ກວດກາ, ຕິດຕາມຢາ່ງເຂມັງວດກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.
- ຕິດຕາມ, ແນະນໍາໃຫ້ລ�ກຄ້າຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ບັນດາຄ່າບໍລິການອ່ືນ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ.
- ຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກງານ: ຊອກຫາ, ຕ້ອນຮັບລ�ກຄ້າໃໝ່; ສ້າງສາຍສໍາພັນ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນເປັນປະຈໍາກບັ
ລ�ກຄ້າກຽ່ວກບັວຽກງານລະດົມທຶນ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂາຍຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂອງທະນາຄານ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

2 ວິຊາການ ນິຕິກາໍ (ກດົໝາຍ) 02

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ກດົໝາຍ, ການເງນິການທະນາຄານ, ການຄ້າ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສປປ ລາວ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂື້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສສ ຫວຽດນາມ: ຈັດປະ ເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂື້ນໄປ
-  ມຄີວາມຮ�້ໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ (Microsoft Office)
- ຜ�້ສະໝັກຜ�້ໃດສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ພາສາອັງກດິມປີະສົບການໃນວຽກງານ
ກດົໝາຍແຕ່ 03 ປີຂື້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ຊ່ວຍວຽກຫົວໜາ້ພະແນກ/ຮອງພະແນກກຽ່ວກບັບັນຫາກດົໝາຍນິຕິກາໍ ທີກ່ຽ່ວຂອ້ງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ: ນະໂຍບາຍ, 
ບັນດາສັນຍາສິນເຊື່ອ, ເອກະສານມຄີ່າ, ຂໍ້ກາໍນົດ, ກດົລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພາຍໃນທະນາຄານຮັບປະກນັຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກບັລະບຽບ
ກດົໝາຍຕ່າງໆທີກ່ຽ່ວຂອ້ງ;
- ຊ່ວຍວຽກຫົວໜາ້ພະແນກ/ຮອງພະແນກກຽ່ວກບັການນໍາສະເໜ ີແລະ ກະກຽມເອກະສານນິຕິກາໍ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກໄ້ຂ/ຂໍ້ຂດັແຍ່ງຕໍ່
ກບັບັນຫາທີເ່ກດີຂື້ນກຽ່ວຂອ້ງເຖິງສິດຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງທະນາຄານ ຕໍ່ກບັຄ�່ຮ່ວມທ�ລະກດິ, ພະນັກງານ ແລະ ລ�ກຄ້າ;
- ປະຕິບັດພາລະໜາ້ທີອ່ື່ນໆຕາມໜາ້ທີຂ່ອງພະແນກນິຕິກໍາທີໄ່ດ້ກໍານົດໄວ້

3 ວິຊາການ ອອກແບບ ກຣາບຟິກ (Grapic) 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ; 
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ນັກອອກແບບ ກຣາບຟິກ (Grapic)
- ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວກຽ່ວກບັໂປແກມຼການອອກແບບລວມມ:ີ Corel Draw, AI, PS, 
Indesign, photoshop, MS Office, Word, Excel, Power Point, Internet…
- ມຄີວາມຫຼງົໄຫຼວຽກງານ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມຫີົວຄິດປະດິດສ້າງໃນວຽກງານອອກແບບ. ມຄີວາມກະ
ຕື້ລ່ືລ້ົນ, ໄຫວພິບ. ເປັນເຈ້ົາການໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ປະຕິບັດຫຼອນໜາ້ທີຖື່ກມອບໝາຍ. ສາມາດເຮັດວຽກ
ເອກະລາດ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນກ�ມ່
- ມຄີວາມສາມາດໃນການແຕ້ມຮ�ບ, ຕົບແຕ່ງ, ທາສີ, ສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ, ນໍາໃຊ້ສໍານວນພາສາໃນການອອກ
ແບບໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ. ມຫີົວຄິດປະດິດສ້າງ, ຈິດຕະນາການອອກແບບ. ມຄີວາມຄິດວິທີທາງໃນການແກໄ້ຂ
ບັນຫາແບບໂລຊິກ (logic ແລະ ຮອບຄອບ,...)
- ມຄີວາມຊື່ສັດບໍລິສ�ດ, ຫຼງົໄຫຼໃນການຮຽນຮ�,້ ມທີັກສະໃນການໂອ້ລົມ, ມຄີວາມຮ�້ທາງດ້ານສັງຄົມ, ມຄີວາມ
ອົດທົນ. ມຄີວາມຮັບຜິດຊອບສ�ງ, ຮ�້ຈັກຊັບຊ້ອນວຽກງານໃຫ້ມປີະສິດທິຜົນ
- ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ ພ້ອມໃນການເຮັດວຽກສະພາບແວດລ້ອມທີແ່ຂງ່ຂນັ.
- ຜ�້ສະໝັກຜ�້ໃດມປີະສົບການໃນການອອກແບບແຕ່ 02 ປີ ຂື້ນໄປ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມໄດ້
ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ (ພິເສດແມນ່ປະສົບການໃນການອອກແບບ ແລະ ນໍາໃຊ້ບັນດາໂປແກມຼ
ໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ, ສ້າງຄິຣບໂຄສະນາຕ່າງໆ)

- ອອກແບບໃບປ່ິວທີກ່ຽ່ວຂອ້ງເຖິງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ບັນດາເຫດການພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ: Poster, bandroll, Standee, 
banner ໂຄສະນາ, ໃບປ່ິວຜະລິດຕະພັນ...
- ຊ່ວຍເຫຼອືວຽກ Marketing: ຄ�້ມຄອງເວັບໄຊ website; ໂຟລໍາຂໍ້ມ�ນພາຍໃນ, ເຄື່ອຂາ່ຍສັງຄົມອອນລາຍ; ຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຂະບວນການ, ເຫດການພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ;
- ສ້າງຄຣິບໂຄສະນາ, ຄິຣບພາຍໃນ ແລະ ບັນດາວຽກງານຕ່າງໆຕາມການມອບໝາຍ.
- ລາຍງານວຽກງານຕາມການຮຽກຮ້ອງຈາກຫົວໜາ້ພະແນກ.

ເງ່ືອນໄຂ ແລະ ຕ�າແໜ�ງຮບັສະໝັບພະນັກງານຢູ�ສ�ານັກງານໃຫຍ� ແລະ ສາຂາ ທລວ ຄ້ັງທີ 2 ປະຈ�າປີ 2017

I. ຢູ�ສ�ານັກງານໃຫຍ�

Hotline: 021-251418 ຕ� 126; Website: www.laovietbank.com.la                                                    ຂ�ວຕ�ແ��ງຜ�ນສຳເ�ັດ

ລດ ຕ�າແໜ�ງ ຈ�ານວນ ເງ່ືອນໄຂ ໜ�າວຽກ

ບໍລິການລ�ກຄ້າ (Teller) 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕິບັດບັນດາທ�ລະກໍາກບັລ�ກຄ້າ: ເປີດບັນຊີເງນິຝາກ, ຖອນ, ແລກປ່ຽນ, ເງນິກ�້, ທ�ລະກໍາໂອນເງນິ ແລະ ບັນດາການທ�ລະ
ອ່ືນໆຂອງທະນາຄານ.
- ເປັນທີປຶ່ກສາ ແລະ ຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນບໍລິການ, ແກໄ້ຂ, ຕອບສະໜອງບັນດາຂໍ້ຂອ້ງໃຈຂອງລ�ກຄ້າທີພ່ົວພັນເຖ່ິງຜະລິດຕະ
ພັນທະນາຄານໂດຍກງົ, ປະຕິບັດວຽກງານເບິ່ງແຍງລ�ກຄ້າ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

ວິຊາການ ສິນເຊື່ອ 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີພ່ົວພັນເຖ່ິງການສະໜອງສິນເຊື້ອໃຫ້ລ�ກຄ້າ; ຊອກຫາ ແລະ ເບີ່ງແຍງລ�ກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເກົາ່; ຕິລາຄາລ�ກ
ຄ້າ, ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນິນທ�ລະກດິ, ສະພາບຖານະການເງນິ; ຕິລາຄາຫຼກັຊັບຄໍ�າປະກນັ ແລະ ປະກອບເອກສານຂອງລ�ກຄ້າ.
- ກວດກາ, ຕິດຕາມຢາ່ງເຂມັງວດກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.
- ຕິດຕາມ, ແນະນໍາໃຫ້ລ�ກຄ້າຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ບັນດາຄ່າບໍລິການອ່ືນ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ.
- ຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກງານ: ຊອກຫາ, ຕ້ອນຮັບລ�ກຄ້າໃໝ່; ສ້າງສາຍສໍາພັນ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນເປັນປະຈໍາກບັ
ລ�ກຄ້າກຽ່ວກບັວຽກງານລະດົມທຶນ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂາຍຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂອງທະນາຄານ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

ວິຊາການ ເງນິຕາຄັງສາງ 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ນັບເງນິລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ
'- ປະຕິບັດການນໍາເຂົ້າ/ສ່ົງອອກເງນິ.
+ ຮັບເງນິ ແລະ ກວດກາຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກບັເອກະສານ ແລະ ຄິດໄລ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມເນ້ືອໃນບັນດາການບໍລິການ ທີ່
ໄດ້ແບ່ງວຽກປະຕິບັດ.
+ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາແຜນການບໍລິການນໍາເຂົ້າ-ສ່ົງອອກເງນິສົດກບັລ�ກຄ້າ.
+ ໄຈ້ແຍກເງນິເກົາ່-ໄໝ່ຕາມລະບຽບການ, ນັບເງນິ.
- ປະຕິບັດສົມທຽບຈໍານວນຍອດເງນິຕົວຈິງກບັຕົວເລກເງນິໃນບົດລາຍງານ:
- ປະຕິບັດຄ�້ມຄອງຕາມໃບເຈ້ຍທີມ່ຄີ່າໃນລະບົບ ແລະ ໃນຄັງ.
+ ປະຕິບັດສົມທຽບຈໍານວນຍອດເງນິຕົວຈິງຢ�ທ່�ກເວລາໃນມືຕ້້ອງຮັບປະກນັຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ດ�່ນດ່ຽງ.
+ ພິມບົດລາຍງານທາຍມື ້ກວດກາ, ແກໄ້ຂບັນດາຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເຊັນມອບຮັບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານທີກ່ຽ່ວຂອ້ງ.
- ປະຕິບັດບັນດາໜາ້ທີອ່ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

4. ໜ�ວຍບ�ລກິານ ອດຸົມໄຊ: ທີຢ່�ຕ່ິດຕໍ່ຍື່ນເອກະສານ: ບ້ານ ວັງໄຮ, ເມອືງ ໄຊ, ແຂວງ ອ�ດົມໄຊ, ໂທລະສັບ: 081 312566, ກາໍນົດໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 4/08/2017 - 25/08/2017 ຈໍານວນ ແລະ ບັນດາຕໍາແໜງ່ຮັບສະໝັກ, ລາຍລະອຽດ່ັງລ�່ມນ້ີ:

ລດ ຕ�າແໜ�ງ ຈ�ານວນ ເງ່ືອນໄຂ ໜ�າວຽກ

ວິຊາການ ບັນຊີ 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕິບັດ, ຕິດຕາມການລົງບັນຊ,ີ ຄ�້ມຄອງຊື-້ຂາຍຊັບສິນຄົງທີ,່ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ເຄື່ອງມອື�ປະກອນແຮງງານ, ເອກະສານມຄີ່າ ແລະ 
ບັນດາການໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງທະນາຄານ.
- ປະຕິບັດໃນການວິເຄາະ ແລະ ລາຍງານຈໍານວນຕົວເລກໃນການດໍາເນິນທ�ລະກດິ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານຄ�້ມຄອງການເງນິຢ�ທ່ະນາຄານ.
- ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງເອກະສານບັນດາທ�ລະກໍາຂອງທະນາຄານຢ�ສໍ່ານັກງານໃຫຍ,່ ບັນດາລາຍຮັບລາຍຈ່າຍຕ່າງໆທີເ່ກດີ
ຂຶ້ນ.
- ສ້າງບົດລາຍງານຕ່າງໆກຽ່ວກບັວຽກງານບັນຊ.ີ
- ປະຕິບັດບັນດາວຽກງານຊ່ວຍເຫຼອື ບັນດາວິຊາສະເພາະ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ.
- ປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນ ຕາມການແບ່ງວຽກຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

ບໍລິການລ�ກຄ້າ (Teller) 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕິບັດບັນດາທ�ລະກໍາກບັລ�ກຄ້າ: ເປີດບັນຊີເງນິຝາກ, ຖອນ, ແລກປ່ຽນ, ເງນິກ�້, ທ�ລະກໍາໂອນເງນິ ແລະ ບັນດາການທ�ລະ
ອ່ືນໆຂອງທະນາຄານ.
- ເປັນທີປຶ່ກສາ ແລະ ຂາຍບັນດາຜະລິດຕະພັນບໍລິການ, ແກໄ້ຂ, ຕອບສະໜອງບັນດາຂໍ້ຂອ້ງໃຈຂອງລ�ກຄ້າທີພ່ົວພັນເຖ່ິງຜະລິດຕະ
ພັນທະນາຄານໂດຍກງົ, ປະຕິບັດວຽກງານເບິ່ງແຍງລ�ກຄ້າ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

ວິຊາການ ເງນິຕາຄັງສາງ 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ນັບເງນິລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ເງນິຕາຕ່າງປະເທດ
'- ປະຕິບັດການນໍາເຂົ້າ/ສ່ົງອອກເງນິ.
+ ຮັບເງນິ ແລະ ກວດກາຄືນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກບັເອກະສານ ແລະ ຄິດໄລ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ຕາມເນ້ືອໃນບັນດາການບໍລິການ ທີ່
ໄດ້ແບ່ງວຽກປະຕິບັດ.
+ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາແຜນການບໍລິການນໍາເຂົ້າ-ສ່ົງອອກເງນິສົດກບັລ�ກຄ້າ.
+ ໄຈ້ແຍກເງນິເກົາ່-ໄໝ່ຕາມລະບຽບການ, ນັບເງນິ.
- ປະຕິບັດສົມທຽບຈໍານວນຍອດເງນິຕົວຈິງກບັຕົວເລກເງນິໃນບົດລາຍງານ:
- ປະຕິບັດຄ�້ມຄອງຕາມໃບເຈ້ຍທີມ່ຄີ່າໃນລະບົບ ແລະ ໃນຄັງ.
+ ປະຕິບັດສົມທຽບຈໍານວນຍອດເງນິຕົວຈິງຢ�ທ່�ກເວລາໃນມືຕ້້ອງຮັບປະກນັຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ດ�່ນດ່ຽງ.
+ ພິມບົດລາຍງານທາຍມື ້ກວດກາ, ແກໄ້ຂບັນດາຂໍ້ຜິດພາດ ແລະ ເຊັນມອບຮັບເຂົ້າໃນບົດລາຍງານທີກ່ຽ່ວຂອ້ງ.
- ປະຕິບັດບັນດາໜາ້ທີອ່ື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

ວິຊາການ ສິນເຊື່ອ 01

- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບຊັ້ນສ�ງຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ການຄ້າ, ບໍລິຫານທ�ລະກດິ,…
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານທີພ່ົວພັນເຖ່ິງການສະໜອງສິນເຊື້ອໃຫ້ລ�ກຄ້າ; ຊອກຫາ ແລະ ເບີ່ງແຍງລ�ກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເກົາ່; ຕິລາຄາລ�ກ
ຄ້າ, ການເຄື່ອນໄຫວດໍາເນິນທ�ລະກດິ, ສະພາບຖານະການເງນິ; ຕິລາຄາຫຼກັຊັບຄໍ�າປະກນັ ແລະ ປະກອບເອກສານຂອງລ�ກຄ້າ.
- ກວດກາ, ຕິດຕາມຢາ່ງເຂມັງວດກອ່ນ ແລະ ຫຼງັການປ່ອຍສິນເຊື່ອ.
- ຕິດຕາມ, ແນະນໍາໃຫ້ລ�ກຄ້າຈ່າຍດອກເບ້ຍ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ບັນດາຄ່າບໍລິການອ່ືນ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມເວລາ.
- ຊີ້ນໍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກງານ: ຊອກຫາ, ຕ້ອນຮັບລ�ກຄ້າໃໝ່; ສ້າງສາຍສໍາພັນ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ຮັກສາຄວາມສໍາພັນເປັນປະຈໍາກບັ
ລ�ກຄ້າກຽ່ວກບັວຽກງານລະດົມທຶນ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຂາຍຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂອງທະນາຄານ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

3. ສາຂາ ຫວຼງພະບາງ: ທີຢ່�ຕ່ິດຕໍ່ຍື່ນເອກະສານ: ເຮືອນເລກທີ 04 ບ້ານ ໂພນແພງ, ເມອືງ ຫຼວງພະບາງ,  ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ເບີໂທ: 071 261112 / 261113 / 261114, ກາໍນົດໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 4/08/2017 - 25/08/2017 ຈໍານວນ ແລະ ບັນດາຕໍາແໜງ່ຮັບສະໝັກ, ລາຍລະອຽດ່ັງລ�່ມນ້ີ:

2. ສາຂາ ຈ�າປາສກັ: ທີຢ່�ຕ່ິດຕໍ່ຍື່ນເອກະສານ: ຖະໜນົເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມອືງ ປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ໂທລະສັບ: 031 251467, ກາໍນົດໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 4/08/2017 - 25/08/2017 ຈໍານວນ ແລະ ບັນດາຕໍາແໜງ່ຮັບສະໝັກ, ລາຍລະອຽດ່ັງລ�່ມນ້ີ:

ລດ ຕ�າແໜ�ງ ຈ�ານວນ ເງ່ືອນໄຂ ໜ�າວຽກ
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- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ຂໍ້ມ�ນ ແລະ ຂາ່ວສານ (ໄອທ)ີ ການເງນິການທະນາຄານ, ການຄ້າ, ກດົໝາຍ,...
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສປປ ລາວ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂື້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ�ຕ່່າງປະເທດ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂື້ນໄປ
- ມຄີວາມຮ�້ໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ (Microsoft Office), ພິຈາລະນາພິເສດສໍາລັບຜ�້ທີມ່ຄີວາມຮ�້ ແລະ 
ປະສົບການກຽ່ວກບັ SQL, Oracle.
- ຜ�້ສະໝັກຜ�້ໃດສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ພາສາອັງກດິ ມປີະສົບການໃນວຽກງານ
ຢ�ໃ່ນຕໍາແໜງ່ດ່ັງກາ່ວ ແຕ່ 03 ປີຂື້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕິບັດການຄ�້ມຄອງລະບົບຊໍາລະບັດ, ສ້າງລະບົບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວກຽ່ວກບັບັດ.
'- ປະຕິບັດການຕິດຕາມການປະຕິບັດງານ, ແກໄ້ຂບັນຫາຂດັຂອ້ງ, ບໍາລ�ງຮັກສາ (ລວມທັງການປັບປ�ງ, ແກໄ້ຂ ແລະ update ເວລາບັນຫາ
ເກດີຂື້ນ) ໃຫ້ກບັລະບົບບັດ, ເຄື່ອງ ATM, ເຄື່ອງຮ�ດ POS ແລະ upgrate, update ລ�້ນຂອງໂປແກມເຂົ້າໃສ່ແຕ່ລະລະລົບ, ບັນດາໂປ
ແກມປະຕິບັດງານໃນເຄື່ອງ Server
- ເຂົ້າຮ່ວມການຕີລາຄາ, ອອກແບບ, ສ້າງໂຄງຮ່າງການຊົມໃຊ,້ ໂຄງສ້າງໂຄງການໂປແກມເຕັກນິກກຽ່ວກບັບັດ;
- ຄົ້ນຄວ່າ, ທົດລອງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການໂປແກມເຕັກນິກບັດ.
- ຜັນຂະຫຍາຍ/ຮັບ/ມອບຮັບເຕັກນິກບັນດາໂຄງການປະຕິບັດການກຽ່ວກບັບັດຂອງທະນາຄານ.
-  ເຂົ້າຮ່ວມການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໂປແກມການຊໍາລະບັດ
- ເປັນເຈ້ົາການຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜສ້ີາງໂປແກມປະຕິບັດການໃຫ້ກບັລະບົບບັດຂອງທະນາຄານ.
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- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ຂໍ້ມ�ນ ແລະ ຂາ່ວສານ (ໄອທ)ີ ການເງນິການທະນາຄານ, ການຄ້າ, ກດົໝາຍ,...
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສປປ ລາວ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂື້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສສ ຫວຽດນາມ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂື້ນໄປ
-  ມຄີວາມຮ�້ໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ (Microsoft Office)
- ຜ�້ສະໝັກຜ�້ໃດສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ພາສາອັງກດິມປີະສົບການໃນວຽກງານ
ຂໍ້ມ�ນ ແລະ ຂາ່ວສານ (ໄອທ)ີ ແຕ່ 03 ປີຂື້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

1. ວຊິາການຄຸ�ມຄອງຖານຂ�ມູ້ນ Database (1)
- ປະຕິບັດຄ�້ມຄອງ (ພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງ, ຄ�້ມຄອງຮັກສາ) ຖານຂໍ້ມ�ນ (DBA) ໃຫ້ບັນດາລະບົບ ແລະ ບັນດາໂປແກມຼຕ່າງໆ ຂອງທະນາຄານ.
- ປະຕິບັດດ�ແລຮັກສາ ແລະ ປັບປ�ງບັນດາຖານຂໍ້ມ�ນ.
- ເຂົ້າຮ່ວມວິເຄາະ, ອອກແບບ, ກໍສ້່າງ ບັນດາຖານຂໍ້ມ�ນ ແລະ ປະສົມປະສານຖານຂໍ້ມ�ນ.
- ສຶກສາ, ທົດສອບ, ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາເຄື່ອງມຄື�້ມຄອງ, ບັນດາວິທີການ, ເຕັກໂນໂລຢໃີໝ່ຂອງຖານຂໍ້ມ�ນ.
2. ວຊິາການພັດທະນາໂປແກຼມ programmer (1)
- ວິເຄາະ, ອອກແບບ, ຂຽນບັນດາໂປແກມຼ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທ�ລະກດິ ແລະ ຄ�້ມຄອງບໍລິຫານຂອງທະນາຄານ .
- ຜັນຂະຫຍາຍ/ຮັບເອົາ/ສ່ົງຕໍ່ ເຕັກໂນໂລຢຂີໍ້ມ�ນຂາ່ວສ່ານຂອງທະນາຄານ.
- ປະສົມປະສານລະບົບໂປແກມຼ.
- ເປັນເຈ້ົາການສຶກສາ, ສະເໜສ້ີາງບັນດາໂປແກມຼ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານ.
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- ເປ້ົາໝາຍ: ຊາຍ/ຍິງ, ອາຍ�ບໍ່ເກນີ 30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາ: ຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປ
- ຂະແໜງ: ການເງນິການທະນາຄານ, ບັນຊີການເງນິ, ກດົໝາຍ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສປປ ລາວ: ຈັດປະເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C+) ຂື້ນໄປ
- ຄະແນນສະເລ່ຍລວມສໍາລັບຜ�້ຈົບຢ� ່ສສ ຫວຽດນາມ: ຈັດປະ ເພດແຕ່ເກດ (ຄະແນນ C) ຂື້ນໄປ
-  ມຄີວາມຮ�້ໃນການນໍາໃຊ້ຄອມພີ້ວເຕີ້ (Microsoft Office)
- ຜ�້ສະໝັກຜ�້ໃດສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາຫວຽດນາມໄດ້ຢາ່ງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ພາສາອັງກດິມປີະສົບການໃນວຽກງານ
ບັນຊີການເງນິແຕ່ 03 ປີຂື້ນໄປ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ດ້ານສ�ຂະພາບ: ມສີ�ຂະພາບແຂງແຮງ

- ປະຕິບັດວຽກງານຈັດຕັ້ງພະນັກງານ: ຮັບສະໝັກພະນັກງານ, ຊັບຊ້ອນວຽກງານ, ສ້າງແຜນກໍສ້່າງພະນັກງານ, ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ, ກໍສ້່າງ
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ, ຢ�ດຕິສັນຍາແຮງງານ, ປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ຕໍ່ກບັພະນັກງານລວມມ:ີ ພັກບໍານານ, ເຈັບເປັນເສຍຊີວິດ, 
ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ, ແຂງ່ຂນັຍ້ອງຍ,ໍ ຄ�້ມຄອງບັນດາຂໍ້ມ�ນ, ຕົວເລກພະນັກງານທົວ່ລະບົບ, ຕິດຕາມອາຍ�ສັນຍາແຮງງານ.
- ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກງານອ່ືນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜາ້ພະແນກ.

1. ສາຂາ ສະຫວນັນະເຂດ: ທີຢ່�ຕ່ິດຕໍ່ຍື່ນເອກະສານ: ສໍານັກງານຕັ້ງຢ�ຖ່ະໜນົ ທ່າແຮ, ເມອືງ ໄກສອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໂທລະສັບ: 041 252371, ກາໍນົດໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານແຕ່ວັນທີ 4/08/2017 - 25/08/2017 ຈໍານວນ ແລະ ບັນດາຕໍາແໜງ່ຮັບສະໝັກ, ລາຍລະອຽດ່ັງລ�່ມນ້ີ:

II. ຢູ�ບັນດາສາຂາ/ໜ�ວຍບ�ລກິານ LaoVietBank


