
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HT VIỆT NAM  

Địa chỉ Trụ sở chính: 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Chi nhánh:      385C Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM 

HTS (www.giaodich24.vn) là một trong những Thành viên Kinh doanh đầu tiên của Sở Giao 

dịch Hàng hóa Việt Nam – Bộ Công thương. 

Chuyên cung cấp các dịch vụ:  Tư vấn Đầu tư, Đào tạo các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về 

hoạt động đầu tư tài chính, Tổ chức các sự kiện hợp tác đầu tư.  

Được tổ chức xây dựng và vận hành bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính. 

Sản phẩm tư vấn: Giao dịch hàng hóa được cấp phép của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam 

 

Mô tả Vị trí:  CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Thu nhập = Lương cứng + Thưởng giao dịch 

- Lương cứng: 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ / tháng (tùy năng lực); 

- Thưởng giao dịch: 5.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ /tháng; 

 

Kèm theo nhiều khoản thưởng khác. 

____________________________________________ 

Chế độ 

- CƠ HỘI THĂNG TIẾN rõ ràng với tất cả những người có năng lực 

- Được đóng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, và các ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. 

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính, nghỉ thứ 7 và chủ nhật 

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sếp dễ tính, đồng nghiệp thân thiện, cơ hội thăng 

tiến cao. 

- Có cơ hội mở rộng mối quan hệ, kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc với những khách hàng 

thuộc phân khúc thu nhập cao. 

___________________________________________ 

Mô tả công việc 

- Thực hiện các sản phẩm phân tích kỹ thuật như phân tích và báo cáo về các chỉ số thị 

trường, xây dựng danh mục tư vấn, các báo cáo phân tích kỹ thuật về các lĩnh vực đầu 

tư hàng hóa phái sinh; 

- Xác định xu hướng thị trường, chiến lược đầu tư và đề xuất mặt hàng đầu tư mua/bán 

dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật 

- Theo dõi và tổng hợp các tin tức ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường.  

- Phân tích và báo cáo về các chỉ số thị trường, xác định xu hướng thị trường và chiến 

lược đầu tư phù hợp để khách hàng sinh lợi nhuận tối đa; 

- Tư vấn kỹ thuật cho kinh doanh chăm sóc khách hàng, môi giới, đại lý trong giờ giao 

dịch; 

- Tham gia các buổi đào tạo, hội thảo để nâng cao kiến thức thị trường. 

____________________________________________ 



Yêu cầu công việc 

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, ưu tiên ứng viên có chuyên môn đào tạo chuyên 

sâu về Kinh tế, Tài chính hoặc có nền tảng đào tạo chuyên Toán 

- Có trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phân tích kỹ thuật và đầu tư Chứng khoán / 

đầu tư hàng hóa phái sinh; 

____________________________________________ 

※ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngân hàng, các tổ chức đầu tư tài chính khác 

____________________________________________ 

Chi tiết liên hệ : 

📮 Mail: thaonp@hts.vn 

📞 Liên hệ: 092.797.2796/ Ms Thảo 

💒 Địa chỉ làm việc � 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

                              � 385C Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, HCM 



 

 


