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Mục tiêu / Objective 

 

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) đêt 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) 

 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 tài chính kế hoạch, định chế tài chính bảo đảm 

thực hiện đúng tiến độ các ấn phẩm công bố báo chí và báo 

cáo cổ đông 

- huẩn bị báo cáo UBCK/ 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 

 

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 

Thực tập sinh cho vị trí chuyên viên tư vấn tài chính doanh 

nghiệp/ chuyên viên ngân hàng đầu tư (Investment Banker) 
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- 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. 


