
Ngành Tài chính Ngân hàng có thể làm gì 

trong các công ty cho thuê tài chính? 

 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu sử dụng của con người 

ngày càng tăng, các công ty cho thuê tài chính ngày càng mở ra nhiều hơn, tạo cơ hội cho 

sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có thêm vô số cơ hội làm việc vào nhiều 

vị trí khác nhau trong lĩnh vực tài chính. Điển hình là các công việc cụ thể như: chuyên 

viên tín dụng ngân hàng; chuyên viên quản trị tài sản và nguồn vốn; cán bộ tín dụng;  

Chuyên viên phân tích tài chính; chuyên viên định giá tài sản; chuyên viên tư vấn tài chính; 

quản lý tài chính doanh nghiệp, cá nhân,… 

 Sinh viên cần nắm rõ mô tả và yêu cầu của từng vị trí công việc để có thể chuẩn bị 

tốt hành trang cho con đường phía trước. Để làm được điều đó sinh viên cần trao dồi thêm 

một số kỹ năng năng cần thiết như: kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic, kỹ năng 

phân tích đánh giá, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc độc lập, làm nhóm,kỹ năng giải 

quyết xung đột, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và ứng xử trong công việc. 

 Dưới đây là gợi ý về mô tả và yêu cầu của một vị trí công việc về lĩnh vực tài chính 

để các bạn có thể hiểu rõ hơn về vị trí công việc mà mình có thể làm. Ví dụ như vị trí 

Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp. Đối với vị trí này có mô tả công việc và yêu 

cầu như sau: 

Mô tả công việc  

1. Phân tích và thẩm định dự án 

- Thực hiện xây dựng kế hoạch tài chính dự án theo yêu cầu của GĐ R&D; 

- Phân tích, đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của các dự án mới; 

- Cập nhật, đánh giá và dự báo thường xuyên kết quả kinh doanh các dự án; 

- Phối hợp với các phòng ban đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 

- Lập các báo cáo phân tích chuyên sâu tình hình tài chính, hoạt động KD, quản trị của 

Công ty nhằm đưa ra các đề xuất, cảnh báo rủi ro định kỳ. 



2. Xây dưng và kiểm soát ngân sách 

- Lập kế hoạch ngân sách cho TT R&D 

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình chi tiêu ngân sách của TT R&D định kỳ đảm 

bảo việc thực thi ngân sách phù hợp với Kế hoạch đã lập. 

- Phân tích và đề xuất các biện pháp tiết kiệm chi phí trên cơ sở thực hiện ngân sách so với 

kế hoạch 

- Phân tích và đánh giá các chỉ số tài chính, quản trị về ngân sách hoạt động kinh doanh 

của Công ty định kỳ tháng/quí/năm. 

Yêu cầu công việc 

- Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương 

- Có kỹ năng đánh giá, phân tích số liệu, lên kế hoạch 

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

- Giao tiếp tốt, trung thực và có trách nhiệm cao 

- Thông minh, cầu tiến và ham học hỏi  

Hy vọng sau những thông tin trên các bạn sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính- 

Ngân hàng sẽ định hướng rõ hơn về công việc của mình sau này trong lĩnh vực tài chính 

và chuẩn bị tốt hành trang vững chắc để có thể vững bước trên con đường sự nghiệp của 

mình.  


