


Chương trình trải nghiệm công việc thực tế được ACB thiết kế, dành riêng cho các bạn
sinh viên mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là công việc
thực tế của một “Banker”. Chương trình giúp sinh viên vận dụng những kiến thức đã học
từ ghế nhà trường vào thực tế, bên cạnh đó rút ngắn lộ trình để trở thành nhân viên
ngân hàng chính thức.

THE NEXT BANKER



Anh Từ Tiến phát

Phó Tổng Giám Đốc

Anh Nguyễn Khắc Nguyện

Giám đốc Khối Quản trị
Nguồn nhân lực

Chị Trần Thị Thu Nguyệt

Phó Giám đốc Khối
Khách hàng Cá nhân

Anh Nguyễn Hoài Phương

Phó Giám đốc Khối
Khách hàng Doanh nghiệp



➢ The Next Banker 2022 đánh dấu cột mốc 5 năm

➢ Hành trình tiếp tục phát huy, đổi mới và nâng cao

chất lượng

➢ Chương trình giúp sinh viên hoàn thiện, phát triển

năng lực nghề nghiệp:

• Kiến thức

• Kỹ năng

• Kinh nghiệm

• Thái độ

• Thích nghi



Tương tác

Thử tháchHọc tập Ứng dụng



HỌC TẬP

Module riêng
cho từng vị trí

Hình thức học tập
đa dạng, khoa học

Các khóa học được thiết kế theo từng vị trí
• Cá nhân
• Doanh nghiệp
• Dịch vụ Khách hàng

Các hình thức học tập:
• Đào tạo tập trung
• E - Learning
• Công việc thực tế tại đơn vị
• Cố vấn/ Quản lý giàu kinh nghiệm

Đào tạo bài bản kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng



TƯƠNG TÁC

Mentor đồng hành

Giỏi kỹ năng
Vững nghiệp vụ

Nhiều thành tích nổi bật

Teambuilding

Nâng cao tinh thần
đội nhóm, tương tác

gắn kết

Hướng dẫn kèm cặp bởi Mentor đồng hành

Tương tác trực tiếp với Khách hàng/ Đối tác/ Đồng nghiệp

Đối tác

Tương tác trực tiếp
với khách hàng, cơ hội
làm việc cùng đối tác



ỨNG DỤNG

Ứng dụng

Sử dụng kỹ năng
để tăng hiệu quả

Đưa lý thuyết
vào thực tế

Cơ hội cọ sát công việc thực tế

Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học vào thực tiễn



CHIA SẺ

Buổi offline
định kỳ

Tham gia hội thảo,
sự kiện

▪ Giao lưu, học hỏi qua những chuyên đề hấp dẫn

▪ Hỗ trợ hòa nhập môi trường làm việc

▪ Đồng hành cùng các hoạt động tổ chức

▪ Tư vấn định hướng phát triển

Tham gia trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các Workshop 

được chia sẻ bởi những cố vấn nhiều kinh nghiệm



THỬ THÁCH

Chương trình thi đua thực chiến
kinh doanh nhằm giúp các bạn
sinh viên có cơ hội bắt nhịp với
công việc thực tế tại ACB

Bộ chỉ tiêu riêng được thiết kế
phù hợp cho từng chức danh

Tham gia trải nghiệm thực chiến kinh doanh, 

Nâng cao tinh thần cạnh tranh và học hỏi thông qua thử thách



The Next Banker 2022 chào đón các bạn

✓ Sinh viên năm cuối các trường ĐH toàn quốc

✓ Khối ngành Kinh tế

✓ Tốt nghiệp trong năm 2021 - 2022



Dịch vụ
Khách hàng

Quan hệ Khách hàng
Doanh nghiệp

Quan hệ Khách hàng
Cá nhân

CSR

RARA-CB



Khách hàng Doanh nghiệp

Quản trị Nguồn nhân lực

Khách hàng Cá nhân

Thị trường Tài chính

Tài Chính

Thanh toán quốc tế

Thẩm định tài sản

Ngân hàng số

Quản lý nợ

Sáng tạoPhê duyệt tín dụng

KHỐI PHÒNG

TRUNG TÂM



Mức hỗ trợ & 
tưởng thưởng
theo năng lực

Đào tạo
kỹ năng &
nghiệp vụ

Tham gia
hoạt động
gắn kết, xã hội

Hỗ trợ hoàn thiện
yêu cầu
từ nhà trường

Cơ hội trở thành
nhân viên chính
thức tại ACB

Tư vấn, 
định hướng
nghề nghiệp



Ứng tuyển
&

Thi tuyển

Nhận kết quả
Trải nghiệm

The Next
Banker

01/11/2021 -

05/12/2021

08/11/2021 -

24/12/2021

22/11/2021 -

31/12/2021

10/01/2022 -

16/01/2022

17/01/2022



Cách 1:
Quét trực tiếp mã QR code
hiển thị trên màn hình

Cách 2:
Truy cập đường link 

bit.ly/tnb2022

Tham gia ứng tuyển &
trở thành The Next Banker 2022 
bằng cách:




