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ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານທ ີ່ດ າເນ ນການເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານພາຍໃຕ້ການຄ ້ມຄອງຂອງ
ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ມ ຄວາມມ ່ງໝັັ້ນໃນການສ້າງປະໂຫຍດ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການ
ເຮັດທ ລະກ າ ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ປະຈ ບັນ ທຄຕລ ມ  20 ສາຂາ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ  90 ໜ່ວຍບ ລິການທ ີ່ວປະເທດ. ພວກເຮ າມ 
ຄວາມຍິນດ  ແລະ ຕ້ອງການເພ ີ່ອນຮ່ວມງານຈ ານວນໜ ີ່ງ ເພ ີ່ອເຂ ັ້າມາຮ່ວມສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມ ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕ ບ
ໃຫຍໄ່ປພ້ອມໆກັນ. 

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສໍານກັງານໃຫຍ່ ມີຄວາມຕ້ອງການຮບັພະນັກງານ
ເພ ື່ອປະກອບເຂົົ້າບນັດາສາຂາຕ່າງແຂວງ, ດັື່ງມີລາຍລະອຽດລ ຸ່ມນີົ້: 

1. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການເຕກັນິກຕິດຕັົ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ (IT Support) ສາຂາໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜຸ່ງ
 ເພດ: ຊາຍ, ອາຍ  22-30 ປີ (ເກ ດລະຫວ່າງ 1990-1998) ເປັນຄ ນທ້ອງຖິີ່ນ ຫຼ  ມ ທ ີ່ຢູ່ອາໄສຖາວອນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລ  ໂດຍມ 

ເອກະສານຢັັ້ງຢ ນທ ີ່ອອກ ແລະ ຂ ັ້ນກັບແຂວງທ ີ່ສະໝັກເຊັີ່ນ: ສ າມະໂນຄ ວ, ບັດປະຈ າຕ ວ ຫຼ  ໃບຢັັ້ງຢ ນທ ີ່ຢູ່.
 ລະດັບການສ ກສາ: ຮຽນຈບົປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ສາຂາວິສະວະກ າອ ເລັກໂຕຼນິກ, ວທິະຍາສາດຄອມພິວເຕ , ເຕັກໂນໂລຊ ຂ ັ້ມູນ

ຂ່າວສານ ແລະ ອ ີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທ  (ຍ ກເວັັ້ນສາຂາບ ລິຫານທ ລະກິດໄອທ ).
 ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈ ນ ຫຼ   ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນລະດັບດ  (ເວ ັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ) ຍ ກເວັັ້ນພາສາໄທ.
 ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈ ບ CGPA 2,70/4,00 ຫ   6,75/10  ຂ ົ້ນໄປ ຫ   ທຽບເທົື່າ.
 ມ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕິດຕັັ້ງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາອ ປະກອນໄອທ  Hardware ຕ່າງໆໄດ້ເຊັີ່ນ: ເຄ ີ່ອງຄອມພິວເຕ , PC,

Notebook, Printers, Servers, ລະບ ບກ້ອງວ ງຈອນປິດ, ລະບ ບເຕ ອນໄພ, ລະບ ບ Access Control ແລະ ອ ປະກອນໄອທ ອ ີ່ນໆ.
 ມ ຄວາມສາມາດຕິດຕັັ້ງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາລະບ ບປະຕິບດັການ Windows, Open source ແລະ Application Software

Program ຕ່າງໆໄດ,້ ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານການຕິດຕັັ້ງລະບ ບເຄ ອຂ່າຍພາຍໃນ-ພາຍນອກ, ສາມາດເດ ນລະບ ບສາຍຕ່າງໆ ພາຍໃນອາຄານບ ີ່ວ່າ
ຈະເປັນສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍເຄ ອຂ່າຍ, ສາຍກ້ອງວ ງຈອນປິດ.

 ສາມາດນ າໃຊ້ອ ປະກອນເຄ ີ່ອງການຊ່າງ ແລະ ມ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານລະບ ບໄຟຟ້າອ ເລັກໂຕຼນິກຍິີ່ງເປັນການດ .

2. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານ Teller ສາຂາຫ ວງນໍົ້າທາ 08 ຕໍາແໜຸ່ງ
 ເພດ: ຊາຍ ຫ   ຍິງ, ອາຍ  ບ ີ່ເກ ນ 30 ປີ (ເກ ດໃນປ  1990 ເປັນຕ ັ້ນໄປ).
 ລະດັບການສ ກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ໃນສາຂາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານເຊັີ່ນ: ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການ

ບັນຊ , ການຕະຫຼາດ, ບ ລິຫານທ ລະກິດ, ການຄ້າ, ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະສາດນ າໃຊ້ເທ ີ່ານັັ້ນ (ບັນດາສາຂາ
ເສດຖະສາດທ ີ່ລ ງເລິກວິຊາຮຽນເຊັີ່ນ: ເສດຖະສາດການທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະສາດການເມ ອງ, ເສດຖະສາດພາກລັດ, ເສດຖະສາດກະສິ
ກ າ, ເສດຖະສາດຂ ນສ ີ່ງ, ເສດຖະສາດໄອທ , ເສດຖະສາດຄະນິດສາດ, ເສດຖະສາດວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ, ພາສ ສ່ວຍສາອາກອນ,
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ການກວດສອບ, ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ສາຍອ ີ່ນໆ ທ ີ່ບ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານແມນ່ຈະບ ີ່ໄດ້ຮັບ
ພິຈາລະນາໃຫ້ສະໝັກ). 

 ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈ ບ CGPA 2,70/4,00 ຫ   6,75/10  ຂ ົ້ນໄປ ຫ   ທຽບເທົື່າ. 
 ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈ ນ ຫຼ   ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນລະດັບດ  (ເວ ັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ) ຍ ກເວັັ້ນພາສາໄທ. 
 ໄດ້ພາສາຈ ນໃນລະດັບ HSK 4 ຂ ັ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມ ໃບຢັັ້ງຢ ນຢ່າງເປັນທາງການ. 

3. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານ Teller ສາຂາຈໍາປາສັກ 04 ຕໍາແໜຸ່ງ  
 ເພດ: ຊາຍ ຫ   ຍິງ, ອາຍ  ບ ີ່ເກ ນ 30 ປີ (ເກ ດໃນປ  1990 ເປັນຕ ັ້ນໄປ). 
 ລະດັບການສ ກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ໃນສາຂາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານເຊັີ່ນ: ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການ

ບັນຊ , ການຕະຫຼາດ, ບ ລິຫານທ ລະກິດ, ການຄ້າ, ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະສາດນ າໃຊ້ເທ ີ່ານັັ້ນ (ບັນດາສາຂາ
ເສດຖະສາດທ ີ່ລ ງເລິກວິຊາຮຽນເຊັີ່ນ: ເສດຖະສາດການທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະສາດການເມ ອງ, ເສດຖະສາດພາກລັດ, ເສດຖະສາດກະສິ
ກ າ, ເສດຖະສາດຂ ນສ ີ່ງ, ເສດຖະສາດໄອທ , ເສດຖະສາດຄະນິດສາດ, ເສດຖະສາດວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ, ພາສ ສ່ວຍສາອາກອນ, 
ການກວດສອບ, ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ສາຍອ ີ່ນໆ ທ ີ່ບ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານແມນ່ຈະບ ີ່ໄດ້ຮັບ
ພິຈາລະນາໃຫ້ສະໝັກ). 

 ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈ ບ CGPA 2,70/4,00 ຫ   6,75/10  ຂ ົ້ນໄປ ຫ   ທຽບເທົື່າ. 
 ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈ ນ ຫຼ   ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນລະດັບດ  (ເວ ັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ) ຍ ກເວັັ້ນພາສາໄທ. 

4. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານ Teller ສາຂາສາລະວັນ 03 ຕາໍແໜຸ່ງ. 
 ເພດ: ຊາຍ ຫ   ຍິງ, ອາຍ  ບ ີ່ເກ ນ 30 ປີ (ເກ ດໃນປ  1990 ເປັນຕ ັ້ນໄປ). 
 ລະດັບການສ ກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂ ົ້ນໄປ ໃນສາຂາທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານເຊັີ່ນ: ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ການ

ບັນຊ , ການຕະຫຼາດ, ບ ລິຫານທ ລະກິດ, ການຄ້າ, ເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເສດຖະສາດນ າໃຊ້ເທ ີ່ານັັ້ນ (ບັນດາສາຂາ
ເສດຖະສາດທ ີ່ລ ງເລິກວິຊາຮຽນເຊັີ່ນ: ເສດຖະສາດການທ່ອງທ່ຽວ, ເສດຖະສາດການເມ ອງ, ເສດຖະສາດພາກລັດ, ເສດຖະສາດກະສິ
ກ າ, ເສດຖະສາດຂ ນສ ີ່ງ, ເສດຖະສາດໄອທ , ເສດຖະສາດຄະນິດສາດ, ເສດຖະສາດວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາ, ພາສ ສ່ວຍສາອາກອນ, 
ການກວດສອບ, ເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນແຫ່ງລັດ ແລະ ສາຍອ ີ່ນໆ ທ ີ່ບ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທະນາຄານແມນ່ຈະບ ີ່ໄດ້ຮັບ
ພິຈາລະນາໃຫ້ສະໝັກ). 

 ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈ ບແມ່ນ CGPA 2,50/4,00 ຫ   6,25/10  ຂ ົ້ນໄປ ຫ   ທຽບເທົື່າ. 
 ມ ຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈ ນ ຫຼ   ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜ ີ່ງໃນລະດັບດ  (ເວ ັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ) ຍ ກເວັັ້ນພາສາໄທ. 

 ຜູູ້ສະໝັກແຕຸ່ລະສາຂາແມຸ່ນຕ້ອງເປັນຄນົທ້ອງຖິື່ນ ຫ   ມີທີື່ຢູຸ່ອາໄສຖາວອນຂອງແຂວງທີື່ຕົນສະໝັກເທົື່ານັົ້ນ ໂດຍມີ
ເອກະສານຢັົ້ງຢ ນທີື່ອອກ ແລະ ຂ ົ້ນກັບແຂວງທີື່ຕົນສະໝັກເຊັື່ນ: ສໍາມະໂນຄວົ, ບັດປະຈໍາຕົວ ຫ   ໃບຢັົ້ງຢ ນທີື່ຢູຸ່.  

 ຄ ນລັກສະນະເພິື່ມຕ ື່ມຂອງຜູູ້ສະໝັກແຕຸ່ລະຕໍາແໜຸ່ງງານ 
 ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນຄ ນສັນຊາດລາວ, ມ ສ ຂະພາບແຂງແຮງດ . 
 ມ ຄວາມຊ ີ່ສັດບ ລິສ ດ, ມະນ ດສ າພັນດ , ບ ກຄະລິກວ່ອງໄວຫ້າວຫັນ ແລະ ອ ດທ ນ. 
 ລະອຽດຮອບຄອບ, ມ ລະບຽບວິໄນ ແລະ ມ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ. 
 ມ ຄວາມສາມັກຄ , ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທ ມໄດ້. 
 ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງ “ບໍື່ແມຸ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນ” ຂອງອ ງການຈັດຕັັ້ງລັດ, ຖ້າຫາກການຈັດຕັັ້ງຫາກສ ບຮູ້ພາຍຫຼັງວ່າໄດ້ມ ການ

ໃຫ້ຂ ັ້ມູນທ ີ່ບ ີ່ເປັນຄວາມຈິງແມ່ນຈະຖ ກຕັດສິດ ແລະ ບ ີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 
 ບ ີ່ເຄ ຍກະທ າຄວາມຜິດໂດຍເຈດຕະນາທ ີ່ຜິດກ ດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ  ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການດ າເນ ນຄະດ ໃດໜ ີ່ງ. 
 ບ ີ່ເຄ ຍຖ ກໄລ່ອອກ ຫຼ  ປະລະໜ້າທ ີ່ຈາກອ ງກອນໃດໜ ີ່ງມາກ່ອນ. 
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