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Disclaimer: This material that follows is a presentation of general background information about the Bank’ s activities current at the date of the presentation. It is information given in
summary form and does not purport to be complete. It is not to be relied upon as advice to investors or potential investors and does not take into account the investment objectives, f
inancial situation or needs of any particular investor. This material should be considered with professional advice when deciding if an investment is appropriate. UOB Bank accepts no
liability whatsoever with respect to the use of this document or its content.

Private & Confidential

Hãy tham gia và tạo sự khác biệt ngay
hôm nay cùng UOB Việt Nam.
Chào mừng bạn đến với tài liệu hướng dẫn sử dụng trang tuyển dụng trực tuyến dành cho ứng viên
bên ngoài của UOB Việt Nam.
Ở tài liệu này, bạn sẽ được hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến, thiết lập/ chỉnh sửa chế độ nhận
thông báo khi có công việc mới hoặc rút lại hồ sơ đã ứng tuyển nếu cần.
Tại UOB, chúng tôi hiểu rằng giá trị của mỗi cá nhân sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Đó là
lý do vì sao thu hút và nuôi dưỡng nhân tài từ nhiều khu vực mà chúng tôi đã có mặt là một trong
những mục tiêu chính trong suốt quá trình hoạt động của Ngân hàng.
Hãy bắt đầu hành trình phát triển của bạn, cùng với Ngân hàng UOB Việt Nam ngay hôm nay!

1

Tổng quan
I

Hướng dẫn ứng viên bên ngoài nộp hồ sơ trực tuyến

II

Thiết lập/ Chỉnh sửa chế độ nhận thông báo khi có công việc mới

III

Hướng dẫn cách ứng viên bên ngoài rút lại hồ sơ đã ứng tuyển

2

I. Hướng dẫn ứng viên bên ngoài nộp hồ sơ
trực tuyến
1.

Đăng nhập vào trang web của UOB Việt Nam, sau đó chọn mục “Nghề Nghiệp”:
https://www.uob.com.vn/about/career/index.page

2.

Tiếp theo chọn mục “Đăng ký ngay”

3

3. Sau đó đường dẫn đến trang Career Site của UOB: https://careers.uobgroup.com/
4. Bạn có thể xem danh sách các công việc đang đăng tuyển theo danh mục, hoặc xem tất cả
công việc, hoặc chọn đăng ký để nhận thông báo về việc làm.
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5. Hoặc bạn có thể tìm kiếm công việc dựa vào những tiêu chí thích hợp, sau đó chọn “Search Jobs”.
6. Bạn có thể nhấn vào công việc mà bạn dự định ứng tuyển từ danh sách những công việc hiển thị trong
hoạt động tìm kiếm.
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7. Bạn có thể xem Mô tả Chi Tiết Công việc của từng vị trí được chọn tương ứng.
8. Hoặc cũng có thể tạo thông báo bằng cách nhấn vào “Create Alert” để nhận thông báo về công
việc trong danh mục mỗi ngày.
9. Nếu cảm thấy công việc này thú vị, bạn có thể nhấn vào “Apply now”.
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10. Ở trang nộp hồ sơ, bạn được yêu cầu phải tải hồ sơ ứng tuyển (CV) lên.
11. Cũng như những chi tiết về cá nhân trong mục Thông tin hồ sơ (Profile Information).
12. Bạn cũng được yêu cầu phải trả lời những câu hỏi khai báo bắt buộc trong mục Thông tin
công việc cụ thể (Job Specific Information).

13. Sau khi đã hoàn thành, bạn có thể nhấn vào nút “Apply” để tải hồ sơ ứng tuyển lên.

10
10

11

12
12

13

7

II. Thiết lập/ Chỉnh sửa Thông báo Công việc
1.

Bạn vào mục “Job Alerts”.

2.

Nhấn vào “Create New Job Alerts” để tạo thông báo công việc, tìm kiếm các công việc dựa
vào những tiêu chí của bạn và thiết lập thông báo thường xuyên.

3.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa/ xóa bằng cách nhấn vào biểu tượng
công việc đã được tạo trước đây nếu không có nhu cầu nữa.

cho những thông báo
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III. Hướng dẫn cách ứng viên rút lại hồ
sơ ứng tuyển hiện có
1.

Chọn vị trí mà bạn muốn rút lại bằng cách nhấn vào “Withdraw application”.

2.

Chọn “OK” nếu chắc chắn bạn muốn rút lại đơn và chọn “Cancel” nếu bạn vẫn muốn
tiếp tục ứng tuyển.
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Cảm ơn
Thank
You

