•

ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ພົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຖານຂໍົ້ມູນ, ສູນໄອທີ ຈໍານວນ
02 ຕໍາແໜຸ່ງ

•

ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການພັດທະນາຊອບແວ
(Programmer), ສູນບັດ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜຸ່ງ

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ເປັນທະນາຄານທດ
ີ່ າເນນການເຄີ່ອນໄຫວວຽກງານ
ພາຍໃຕ້ການຄ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ທຄຕລ ມຄວາມມ່ງໝັັ້ນໃນການ
ສ້າງປະໂຫຍດ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທລະກາ ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ. ປະຈບັນ
ທຄຕລ ມ 20 ສາຂາ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 90 ໜ່ວຍບລິການທີ່ວປະເທດ. ພວກເຮາມຄວາມຍິນດ ແລະ ຕ້ອງການ
ເພີ່ອນຮ່ວມງານຈານວນໜີ່ງ ເພີ່ອເຂັ້າມາຮ່ວມສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ ທຄຕລ ໃຫ້ມຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ເຕບ
ໃຫຍ່ໄປພ້ອມໆກັນ.
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບ
ພະນັກງານ ເພື່ອປະກອບເຂົົ້າ ສູນໄອທີ ແລະ ສູນບັດ, ສໍານັກງານໃຫຍ່, ດັື່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີົ້:
1. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການຄຸ້ມຄອງລະບົບພົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຖານຂໍົ້ມູນ, ສູນໄອທີ ຈໍາ
ນວນ 02 ຕໍາແໜຸ່ງ
− ເພດ: ຊາຍ, ອາຍ 22-35 ປີ (ເກດລະຫວ່າງປ 1987-2000)
− ລະດັບການສກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂົ້ນໄປ ສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕ, ເຕັກໂນໂລຊຂັ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ ອີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທ (ຍກເວັັ້ນສາຂາບລິຫານທລະກິດໄອທ).
− ມຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈນ ຫຼ ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜີ່ງໃນລະດັບດ (ເວັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ)
− ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈບ CGPA 2,70/4,00 ຫ 6,75/10 ຂົ້ນໄປ ຫ ທຽບເທົື່າ.
− ມຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂັ້າໃຈຕີ່ກັບລະບບໄອທທີ່ຕນເອງມັກ ແລະ ສກສາຢູ່ເປັນຢ່າງດ
− ມຄວາມຮູ້ໃນການນາໃຊ້ລະບບປະຕິບັດການ Linux ຫຼ Unix
− ມຄວາມຮູກ
້ ່ຽວກັບລະບບ NAS, SAN Storage, Load Balancer
− ມຄວາມຮູ້ໃນການນາໃຊ້ລະບບຖານຂັ້ມູນ, ການນາໃຊ້ລະບບ Virtual Machine, Container ຫຼ ມຄວາມ
ຮູ້ອີ່ນໆ ກ່ຽວກັບ Open Source Software ທີ່ກ່ຽວກັບລະບບຖານຂັ້ມູນເຊັີ່ນ: Big Data, Block Chain, AI
ແລະ ອີ່ນໆ
2. ຕໍາແໜຸ່ງ: ພະນັກງານວິຊາການພັດທະນາຊອບແວ (Programmer), ສູນບັດ ຈໍານວນ 04 ຕໍາແໜຸ່ງ
− ເພດ: ຊາຍ ຫ ຍິງ, ອາຍ 22-35 ປີ (ເກດລະຫວ່າງປ 1987-2000)
− ລະດັບການສກສາ: ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີຂົ້ນໄປ ໃນສາຂາວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕ, ເຕັກໂນໂລຊຂັ້ມູນຂ່າວສານ,
ສາຂາການພັດທະນາໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕ,

ສາຂາການພັດທະນາເວັບໄຊ

ແລະ

ອີ່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທ

(ຍກເວັັ້ນສາຂາບລິຫານທລະກິດໄອທ) ຫຼ “ຜູຸ້ທີື່ສໍາເລັດການສກສາ ໂດຍໄດຸ້ປຸ້ອງກັນບົດຈົບຊັນ
ົ້ ແລຸ້ວ
ແລະ ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ” ແມ່ນສາມາດສະໝັກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມເອກະສານຢັັ້ງຢນຈາກສະຖາບັນການສກສາທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຢັັ້ງຢນໃຫ້ວ່າ ຜູ້ສະໝັກແມ່ນໄດ້ຜ່ານການປ້ອງກັນບດຈບຊັັ້ນແລ້ວ ລຖ້າແຕ່ຮັບໃບປະກາດເທີ່ານັັ້ນ.
1

− ມຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ພາສາຈນ ຫຼ ພາສາຕ່າງປະເທດໃດໜີ່ງໃນລະດັບດ (ເວັ້າ, ຂຽນ, ອ່ານ, ຟັງໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ)
− ຄະແນນສະເລ່ຍຮຽນຈບ CGPA 2,70/4,00 ຫ 6,75/10 ຂົ້ນໄປ ຫ ທຽບເທົື່າ
− ມຄວາມຮູ້ໃນພາສາໂປຼແກມໃດໜີ່ງເຊັີ່ນ: Java, C#, Nodejs, Python
− ມຄວາມຊານານໃນພາສາການສ້າງເວັບໄຊໃດໜີ່ງເຊັີ່ນ: PHP, JavaScript, CSS, HTML
− ຮູ້ນາໃຊ້ຂັ້ມູນໃດໜີ່ງເຊັີ່ນ: MySQL, SQL Server, Oracle
− ຮ້ນາໃຊ້ Framework ໃດໜີ່ງເຊັີ່ນ: Angular, Vue.js, React, Flutter
• ຄນລັກສະນະເພີີື່ມຕື່ມຂອງຜູຸ້ສະໝັກແຕຸ່ລະຕໍາແໜຸ່ງງານ
− ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງເປັນຄນສັນຊາດລາວ, ມສຂະພາບແຂງແຮງດ
− ມຄວາມຊສ
ີ່ ັດບລິສດ, ມະນດສາພັນດ, ບກຄະລິກວ່ອງໄວຫ້າວຫັນ ແລະ ອດທນ, ລະອຽດຮອບຄອບ, ມ
ລະບຽບວິໄນ ແລະ ມຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
− ມຄວາມສາມັກຄ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທມໄດ້
− ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງ “ບໍື່ແມຸ່ນພະນັກງານລັດຖະກອນ” ຂອງອງການຈັດຕັັ້ງລັດ, ຖ້າຫາກການຈັດຕັັ້ງຫາກສບຮູ້
ພາຍຫຼັງວ່າໄດ້ມການໃຫ້ຂັ້ມູນທີ່ບີ່ເປັນຄວາມຈິງແມ່ນຈະຖກຕັດສິດ ແລະ ບີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ
− ບີ່ເຄຍກະທາຄວາມຜິດໂດຍເຈດຕະນາທີ່ຜິດກດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼ ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການດາເນນຄະດໃດໜີ່ງ.
− ບີ່ເຄຍຖກໄລ່ອອກ ຫຼ ປະລະໜ້າທີ່ຈາກອງກອນໃດໜີ່ງມາກ່ອນ
− ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກດດັນ, ກງຕີ່ເວລາ ແລະ ມຄວາມເສຍສະຫຼະ
− ມໃຈມັກຮັກໃນເຕັກໂນໂລຊໃໝ່ໆ, ຮັກໃນການຄັ້ນຄວ້າສິີ່ງໃໝ່ທີ່ເຫັນວ່າແທດເໝາະກັບວຽກງານໄອທໃນຂງເຂດ
ການທະນາຄານ, ການເງິນ ແລະ ວຽກງານທີ່ການຈັດຕັັ້ງມອບໝາຍໃຫ້
− ມຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ ແລະ ມັກສກສາຄັ້ນຄວ້າຮີ່າຮຽນເອາຄວາມຮູ້ໃໝ່
− ສາມາດໄປວຽກຕ່າງແຂວງ ຫຼ ເຮັດວຽກນອກໂມງການໄດ້.
− ສາມາດປະຈາການໃນຕອນກາງຄນ, ວັນພັກລັດຖະການ ຫຼ ວັນເສາ-ອາທິດໄດ້
− ສາມາດໄປປະຈາການຕ່າງແຂວງ ຫຼ ຕາມການຈັດວາງ ແລະ ສັບຊ້ອນຂອງການຈັດຕັັ້ງ

ວິທກ
ີ ານສະໝັກ: ຜູຸ້ທີື່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນຕາມການປະກາດ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈທີື່
ຈະສະໝັກວຽກໃນຕໍາແໜຸ່ງຕ່າງໆແມຸ່ນໃຫຸ້ອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂັົ້ນ
ຕອນລຸ່ມນີ:ົ້
1) ເຂັ້າໄປປະກອບແບບຟອມສະໝັກທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່ ເວັບໄຊຂອງ ທຄຕລ www.bcel.com.la > ສະ
ໝັກວຽກ > ສະໝັກວຽກໄອທກັບ BCEL > ເລອກຕາແໜ່ງທີ່ຕນເອງຕ້ອງການສະໝັກ > ຈາກນັັ້ນປະກອບຂັ້
ມູນຂອງຕນລງແບບຟອມ.
• ສາລັບການປະກອບຂັ້ມູນຂອງຜູ້ສະໝັກລງໃນແບບຟອມ ຕ້ອງລະບທກຂັ້ມູນໃຫ້ຄບຖ້ວນຕາມແບບຟອມກາ
ນດ ໂດຍສະເພາະອເມວ ແລະ ເບໂທຂອງຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເປັນອເມວ ແລະ ເບໂທທີ່ນາໃຊ້ປະຈບັນ ແລະ
ເປດນາໃຊ້ປກກະຕິ.
• ເອກະສານຈາເປັນໃນເບັ້ອງຕັ້ນທີ່ຕ້ອງອັບໂຫຼດປະກອບລງໃນແບບຟອມສະໝັກອອນລາຍມ: (ເອກະສານ
ຕ້ອງເປັນຮູບແບບຟາຍ PDF ເທົື່ານັົ້ນ)
− ຕໍາແໜຸ່ງຂອງສູນໄອທີ: ຕ້ອງມີ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນວິຊາສະເພາະຂອງ ຜູຸ້ສະໝັກ ທັງ
ສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ
− ຕໍາແໜຸ່ງຂອງສູນບັດ: ແມຸ່ນຕ້ອງມີ ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນວິຊາສະເພາະຂອງ ຜູຸ້ສະ
ໝັກ ທັງສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ (ສະເພາະຜູຸ້ທີື່ມີໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
ແລຸ້ວ), ສໍາລັບຜູຸ້ທີື່ສໍາເລັດການສກສາໂດຍໄດຸ້ປຸ້ອງກັນບົດຈົບຊັົ້ນແລຸ້ວ ລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ ແມຸ່ນ

2

ຕ້ອງມີ ໃບຄະແນນ ແລະ ເອກະສານຢັົ້ງຢນການຜ່ານການປຸ້ອງກັນບົດຈົບຊັົ້ນແລຸ້ວ ລໍຖ້າແຕຸ່ຮັບ
ໃບປະກາດ ຈາກສະຖາບັນການສກສາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຢັົ້ງຢນໃຫຸ້ພ້ອມ.
ສ່ວນເອກະສານອີ່ນໆທີ່ລະບໃນຂັ້ 4 ຂ້າງລ່ມ ແມ່ນບໍື່ຈໍາເປັນຕ້ອງອັບໂຫຼດລງໃນແບບຟອມ ຊີ່ງຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້
ປະກອບມາພາຍຫຼັງ ຖ້າຫາກຜ່ານການຄັດເລອກໃຫ້ເຂັ້າສອບເສັງແລ້ວ.
❖ ໝາຍເຫດ:ສໍາລັບຜູຸ້ທີື່ສໍາເລັດການສກສາແລຸ້ວລໍຖ້າຮັບໃບປະກາດ ແມຸ່ນສາມາດສະໝັກໄດຸ້
ສະເພາະ ຕໍາແໜຸ່ງຂອງສູນບັດເທົື່ານັນ
ົ້ . ເອກະສານໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນຂອງຜູຸ້ທີື່ຈົບ
ຈາກຕ່າງປະເທດ ທີື່ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ອອກເປັນພາສາຂອງປະເທດນັົ້ນໆ ເຊັື່ນ:
ຈີນ, ຫວຽດນາມ ຫ ບັນດາປະເທດ ທີື່ບໍື່ໄດຸ້ເປັນພາສາອັງກິດ ແມຸ່ນໃຫຸ້ຄັດຕິດສະບັບທີື່ເປັນ
ພາສາອັງກິດມາຕມ
ື່ .
2) ຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ປະກອບຂັ້ມູນຕ່າງໆໃນແບບຟອມສະໝັກທາງອອນລາຍ ສາເລັດ ແລະ ຄບຖ້ວນ ຈະໄດ້ຮັບອ
ເມວແຈ້ງລະຫັດຜູ້ສະໝັກຈາກ ທຄຕລ ແຕ່ຖ້າຜູ້ສະໝັກທີ່ບີ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງລະຫັດຈາກ ທຄຕລ ແມ່ນໝາຍ
ເຖິງການສະໝັກບີ່ສາເລັດ ຫຼ ລະບບມການ Reject ອັດຕະໂນມັດ ຊີ່ງສາມາດຕິດຕີ່ສອບຖາມເພີ່ມຕີ່ມໄດ້ກັບ
ພະແນກຈັດຕັັ້ງ-ພະນັກງານຕາມລາຍລະອຽດຂັ້ທ 6.
3) ຜູ້ສະໝັກ 01 ຄນ ສາມາດສະໝັກໄດ້ 01 ຕາແໜ່ງ ເທີ່ານັັ້ນ, ຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເອາໃຈໃສ່ໃນການບັກທກ ຫຼ
ຈີ່ຈາ ລະຫັດສະໝັກຂອງຕນເອງຢ່າງລະອຽດ ເນີ່ອງຈາກ ທຄຕລ ຈະແຈ້ງຂັ້ມູນຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລອກ
ໃຫ້ເຂັ້າສອບເສັງ ອອກທາງເວັບໄຊຂອງ ທຄຕລ ເປັນລະຫັດປະຈາຕວຂອງນັກສອບເສັງເທີ່ານັັ້ນ (ຈະບີ່ໄດ້ແຈ້ງ
ຊີ່ ແລະ ນາມສະກນນັກສອບເສັງ).
4) ກໍານົດເວລາໃນການເປີດ-ປິດຮັບສະໝັກ:

• ເປດຮັບສະໝັກອອນໄລຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ນັບແຕ່ວັນີທ 01-15/07/2022.

• ການດເວລາໃນການແຈ້ງລະຫັດຜູ້ທີ່ຜ່ານ ເຂັ້າຮອບການສອບເສັງຜ່ານທາງເວັບໄຊ ທຄຕລ ມດັີ່ງນັ້:
− ຜູ້ສະໝັກນັບແຕ່ວັນທ 01-10/07/2022 ແຈ້ງລະຫັດຜູ້ທີ່ຜ່ານ ໃນວັນ 12/07/2022.
− ຜູ້ສະໝັກນັບແຕ່ວັນທ 11-15/07/2022 ແຈ້ງລະຫັດຜູ້ທີ່ຜ່ານ ໃນວັນ 18/07/2022.
• ສາລັບຜູ້ທີ່ບີ່ຜ່ານ ທາງ ທຄຕລຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຜ່ານອເມວ ແລະ ເບໂທ ທີ່ຜູ້ສະໝັກໄດ້ໃຊ້ໃນການສະໝັກອອນລາຍ.
• ຜູສ
້ ະໝັກອອນລາຍທີ່ຜ່ານເງີ່ອນໄຂຈະຕ້ອງປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ພະແນກຈັດຕັັ້ງ-ພະນັກງານ ຢູ່ທີ່ຊັັ້ນ 4
ຕກ C ສານັກງານໃຫຍ່ ນັບແຕ່ວັນທ 12-22/07/2022 ໃນວັນ ແລະ ໂມງລັດຖະການ, ວັນຈັນ-ວັນສກ,
08:30-15:30 ໂມງ, ເອກະສານການປະກອບການສະໝັກທີື່ຕ້ອງມາຍື່ນກັບ ພະແນກຈັດຕັົ້ງພະນັກງານ ສໍາລັບຜູຸ້ທີື່ຜ່ານເງື່ອນໄຂ ປະກອບມີ:
1. ຟອມສະໝັກງານ ຂອງ ທຄຕລ (ດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ເວັບ
ໄຊ ທຄຕລ)
2. ຊວະປະຫວັດເປັນເພາ 3-4 ໜ້າ (ສະບັບຕັ້ນຈັ້າ
ກາແດງ ແລະ ບີ່ເກນ 3 ເດອນ).
3. ຮູບຖ່າຍ 3x4 ຈານວນ 03 ໃບ (ຖ່າຍບີ່ເກນ 3
ເດອນ).
4. ສາເນາບັດປະຈາຕວ ຫ Passport ແລະ ສາມະ
ໂນຄວ.
5. ສາເນາໃບປະກາດວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ
(ໃຫ້ຖສະບັບຕັ້ນມາພ້ອມ).

6. ສາເນາໃບປະກາດມປາຍ.
7. ໃບກວດສຂະພາບ (ສະບັບຕັ້ນຈັ້າກາແດງ ແລະ ບີ່ເກນ 6
ເດອນ).
8. ໃບຢັງັ້ ຢນຄັ້າປະກັນ (ສະບັບຕັ້ນຈັ້າກາແດງ ແລະ ບີ່ເກນ 3
ເດອນ).
9. ໃບແຈ້ງໂທດ (ສະບັບຕັ້ນຈັ້າກາແດງ ແລະ ບີ່ເກນ 3 ເດອນ).
10. ໃບຢັັ້ງຢນທີ່ຢູ່ (ສະບັບຕັ້ນຈັ້າກາແດງ ແລະ ບີ່ເກນ 3
ເດອນ).
11. ເອກະສານຢັັ້ງຢນສາເລັດການສກສາ (ສາລັບຜູ້ທີ່ສະໝັກ
ຕາແໜ່ງຂອງສູນບັດ ແລະ ຍັງບີ່ທັນໄດ້ຮັບໃບປະກາດ)

• ຜູ້ສະໝັກທີ່ບີ່ປະກອບເອກະສານ ແລະ ມາຍີ່ນສະໝັກຕາມການດເວລາແມ່ນຈະບີ່ມສິດເຂັ້າສອບເສັງກັບ ທຄຕລ.
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