
 

 

 

 

 

 

Mục tiêu / Objective 

Cần tuyển 10 đến 20 quản trị viên tập sự cho các vị trí chuyên viên tư vấn tài chính doanh nghiệp/ chuyên viên ngân hàng đầu tư: 

Tham gia học việc tại các phòng tư vấn tài chính doanh nghiệp, phòng định giá doanh nghiệp và bộ phận ngân hàng đầu tư (Investment 

Banking) để thực hiện các dự án tư vấn tài chính doanh nghiệp cho khách hàng (cổ phần hóa, định giá doanh nghiệp, tư vấn phát hành, tư vấn 

niêm yết chứng khoán, tư vấn M&A, tư vấn tái cấu trúc vốn, tư vấn và bảo lãnh phát hành, huy động vốn, thu xếp vốn đầu tư, tài chính dự 

án) 

Trách nhiệm chính / Key accountabilities Báo cáo công việc/ Reporting lines 

 

Tham gia khóa đào tạo của các chuyên gia và thực hiện các 

nghiệp vụ tài chính doanh nghiệp 

- Tham gia học xây dựng các mô hình tài chính, cập nhật 

thông tin liên quan đến nghiệp vụ. 

- Tham gia xây dựng hồ sơ niêm yết chứng khoán theo quy 

trình và quy định của văn bản pháp luật; xây dựng bản cáo 

bạch, bản công bố thông tin 

- Tham gia các dự án xác định giá trị doanh nghiệp và các giá 

trị tài sản 

 

Tham gia xây dựng các hình thức bản chào đầu tư 

- Phối hợp với phòng tài chính kế hoạch, các định chế tài 

chính bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các ấn phẩm công bố 

thông tin, bản chào đầu tư và báo cáo cổ đông 

- Chuẩn bị tài liệu thuyết trình đầu tư cho cấp quản lý sử dụng 

tại các buổi meeting với nhà đầu tư 

 

Báo cáo trực tiếp trưởng nhóm hoặc lãnh đạo đơn vị 

 

Học vấn và năng lực/ Education and competencies 

 

Trình độ kinh nghiệm 

- Tốt nghiệp loại khá/giỏi chuyên ngành ngân hàng/ tài chính/quản trị 

kinh doanh các trường Đại học Hà Nội, Ngoại thương, Kinh tế Quốc 

dân, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính Kế toán 

- Đã từng làm nhiều bài tập lớn/project liên quan đến hoạt động ngân 

hàng, tài chính, doanh nghiệp. Đặc biệt những dự án có dử dụng lập 

mô hình tài chính về phương án đầu tư, dòng tiền. 

 

Kỹ năng 

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng thành thạo 

- Có kiến thức chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp 

- Tự nghiên cứu 

Quản trị viên tập sự cho vị trí chuyên viên tư vấn tài chính 

doanh nghiệp/ chuyên viên ngân hàng đầu tư 
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DRAGON HOLDINGS 

Leading firm of Recapital services 



 

 

Dragon Holdings Advisor and Investment Management Company is a full service investment bank founded in 2010 in 

Hanoi, Vietnam. Our principals have decades of combined experience in global investment banking, with over US$10 

billion in deals executed globally. Dragon Holdings possesses a unique combination of deal execution expertise and a broad 

network of relationships with international investors, investment banks, and Vietnam corporates and decision makers.  

In Vietnam, Our equity investment portfolios has participated in financial service, real estate, education services. And our 

core base of global institutional investors recognize Vietnam’s state own enterprises privatization as investment 

opportunities, the emerging stage as an investment destination and invest with us to capture this opportunity. 

Dragon Holdings is a team of investment bankers, attorneys, and accountants, supported by a global platform with partners 

in the U.S, EU and Thailand, Korea, Hong Kong, Japan, Singapore, Malaysia, Indonesia, Cambodia, Philippines, Myanmar. 

Dragon Holdings has the depth of knowledge and the breadth of experience to provide and execute a full range of services 

for our clients and partners. 

 

- Phối hợp với bộ phận tài chính và các đơn vị nội bộ chuẩn bị 

báo cáo UBCK/ Nhà đầu tư 

- Phối hợp cùng với bộ phận IT và Marketing xây dựng giao 

diện và nội dung quan hệ cổ đông trên website của khách 

hàng 

- Xây dựng Data room phục vụ dự án 

- Làm việc nhóm 

- Giao tiếp nói và viết tốt 

- Ưu tiên những sinh viên đang tham gia học các chứng chỉ CFA, 

ACCA 

 

Quyền lợi / Compensation 

 

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp tư vấn tài chính doanh nghiệp/ ngân 

hàng đầu tư trong lĩnh vực thị trường vốn. Được trực tiếp đội ngũ 

chuyên gia tại Dragon Holdings đào tạo và hướng dẫn làm việc 

- Được hỗ trợ chi phí trong thời gian học việc và hưởng các chế độ theo 

dự án 

- Cơ hội làm việc tại Dragon Holdings hoặc các đơn vị thành viên trực 

thuộc/ công ty do Dragon Holdings tham gia đầu tư sau khi kết thúc 

thời gian thực tập. 


