About Us

October 22, 2014

VỀ CHÚNG TÔI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN UB VIỆT NAM
DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Với kinh nghiệm đào tạo thực
tế từ năm 2011 và ~2.000 học
viên mỗi năm, chúng tôi tự hào
là một trong những đơn vị đào
tạo Nghiệp vụ Ngân hàng có
uy tín với một mô hình đào tạo
phù hợp, sát thực tế và một đội
ngũ giảng viên nhiệt huyết
luôn hết mình vì mỗi học viên.

Giới thiệu
Học viên của chúng tôi hiện đã
có mặt ở hầu hết các Ngân
hàng danh tiếng tại Việt Nam.
Họ không chỉ làm việc mà còn
đang nỗ lực cống hiến hết
mình với xứ mệnh truyền lửa
nhiệt huyết đến đồng nghiệp.
Chúng tôi tự hào về họ. Những
học viên tiêu biểu của UB.

Ấn phẩm nội bộ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam (tên giao
dịch: UBGroup) được thành lập và hoạt động theo Giấy
phép Đăng ký kinh doanh số 0106080414 do Sở kế hoạch
đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 09/01/2013.
.
UBGroup được thành lập bởi Ban lãnh đạo có trình độ
chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm về Ngân hàng, tài chính,
và đều giữ chức vụ quản lý cao trong các Ngân hàng hàng
đầu Việt Nam như VIB, MB, TPBank, LienVietPostBank,
VietinBank …. cùng đội ngũ chuyên gia cố vấn đầu ngành
trong lĩnh vực ngân hàng, xuất nhập khẩu, kế toán, kiểm
toán….
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MXH NGHỀ NGHIỆP
Cộng đồng Ngân hàng và Nguồn
nhân lực - hiện là Mạng xã hội
nghề nghiệp (dành cho sinh viên
chuyên ngành tài chính Ngân
hàng và Nhân viên Ngân hàng)
lớn nhất tại Việt Nam với quy mô
300.000 thành viên.
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Ra đời với sứ mệnh là Đơn vị chủ quản của Cộng đồng Ngân
hàng & Nguồn nhân lực chúng tôi đã và đang nỗ lực không
ngừng để thúc đẩy hoạt động của Cộng đồng phát triển

Ra đời ngày 26/02/2014 với
phương châm kết nối cộng đồng
nghề nghiệp theo mô hình Mạng
xã hội hẹp, chúng tôi đã mang
kiến thức chuyên ngành đặc thù
phổ biến rộng rãi trên cở sở xứ
mệnh nâng cao năng lực nhân sự
ngành Tài chính Ngân hàng.

Tồn tại duy nhất tại địa chỉ
website http://ub.com.vn hàng
ngày chúng tôi phục vụ trên
120.000 bạn đọc với các nội
dung phong phú & đa dạng.
Với mô hình Mạng xã hội hẹp Mạng xã hội nghề nghiệp, chúng
tôi luôn quan tâm tới chất lượng
nội dung của tin bài.
Ngoài ra, để gắn kết các thành
viên, chúng tôi thường xuyên tổ
chức các chương trình sinh hoạt
ngoại khoá, hội thảo, talkshow…

Ấn phẩm nội bộ

theo tôn chỉ: Lấy khách hàng làm trọng tâm, hoạt động
doanh nghiệp theo mô hình doanh nghiệp xã hội đa năng,
đa dạng hóa sản phẩm nhằm mục đích tối đa hoá lợi ích
khách hàng với một thái độ phụ vụ tận tình, chu đáo, chuyên
nghiệp.
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DỊCH VỤ CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN

SỰ KIỆN & TRUYỀN THÔNG

Với nguồn ứng viên dồi dào từ Cộng đồng

Sở hữu kênh truyền thông ub.com.vn với

Ngân hàng & Nguồn nhân lực và database

300.000 thành viên, 200.000 lượt truy cập/ngày

học viên đã qua đào tạo cùng với các công

với đối tượng truy cập chủ yếu là sinh viên năm,

cụ truyền thông sắc bén (diễn đàn; email;

sinh viên năm cuối các trường Đại học, cao

Fanpage; các trường Đại học & đối tác

đẳng trên phạm vi cả nước khối Kinh tế đang

khác) chúng tôi cam kết cung ứng cho

tìm hiểu và/hoặc có định hướng gia nhập đội

Ngân hàng & các tổ chức tài chính nguồn

ngũ nhân lực ngành Ngân hàng.

ứng viên đảm bảo các tiêu chí cơ bản do
Ngân hàng & các tổ chức tài chính đặt ra.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Mạng xã
hội mở rông Facebook, Fanpage
VietnamBankers là một trong những kênh
truyền thông trực tiếp, hiệu quả tức thời với hơn
150.000 người theo dõi mỗi ngày.
Chúng tôi đã, đang và sẽ hỗ trợ tối đa cho các
Ngân hàng (ưu tiên hỗ trợ đối tác & khách hàng)
trong việc quảng bá, truyền thông các thông tin
mang tính chất chính thống, tích cực đến các
đối tượng bạn đọc được cho là có sự nhạy cảm

Ngoài nguồn ứng viên sẵn có, chúng tôi,

nhất định về thông tin định hướng.

với kinh nghiệm đào tạo trực tiếp nhân sự
ngành Ngân hàng, trước khi cung cấp nhân
sự cho đối tác, chúng tôi cam kết sẽ đào
tạo nhân sự (theo yêu cầu) đảm bảo, ngay
sau khi tiếp nhận công việc, nhân sự do
chúng tôi cung ứng có thể bắt nhịp ngay
vào công việc với một thái độ cầu thị, một
tinh thần hãnh tiến và một trình độ chuyên
Hàng ngày, kênh truyền thông của chúng tôi đã
đăng tài hàng trăm tin tuyển dụng cho các
Ngân hàng. Với mỗi tin tuyền dụng được đăng
tải hàng triệu lượt view đã được ghi nhận bởi
các độc giả quan tâm đến lĩnh vực nguồn nhân
lực của ngành.

Ấn phẩm nội bộ
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HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HƯỚNG NGHIỆP

Tổ chức sự kiện hướng nghiệp dành cho sinh viên, sinh
viên năm cuối là một trong những hoạt động thường
xuyên được tổ chức tại UB.
Với mạng lưới các Câu lạc bộ UB (do UB thành lập hoặc

Năm 2014, UB vinh dự trở thành
Khách mời của AIESEC Việt Nam
(thành viên của AIESEC Toàn
cầu) trong “Ngày hội lãnh đạo
trẻ toàn cầu năm 2014”

bảo trợ hoạt động) trực thuộc các trường Đại học và mối
quan hệ cá nhân của các thành viên HĐQT, Ban quản trị
diễn đàn, chúng tôi đã tổ chức/phối hợp tổ chức thành
công nhiều Hội thảo hướng nghiệp tại các Trường ĐH.

CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU DO UB THAM GIA TỔ CHỨC

Gala cuối năm
Hội thảo hướng nghhiệp

Teambuilding
Chuỗi sự kiện

Ấn phẩm nội bộ
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UB’s Staff

THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Mrs. Trần Thị Bình Nguyên
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Sinh năm 1980, bà là người dày dạn kinh nghiệm
trong lĩnh vực Ngân hàng & Kiểm toán. Khởi nghiệp
tại Kiểm toán Nhà nước với chức danh Kiểm toán
viên, sau đó chuyển sang lĩnh vực Ngân hàng, với
hơn 10 năm kinh nghiệm bà đã kinh qua các vị trí cốt
yếu như: kiểm toán nội bộ, Kiểm tra kiểm soát Nội
bộ, ALM ... Hiện, bà đang giữ chức vụ Phó Giám đốc
khối – Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt.

Sáng tạo: Chúng tôi không ngừng tìm tòi,
nghiên cứu để sáng tạo ra những sản phẩm tốt
nhất, phù hợp nhất với từng đối tượng khách
hàng với chi phí tối thiểu
Tận tâm: Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng
bằng dịch vụ từ trái tim của chúng tôi.

Mr. Vũ Việt Hưng
Tổng Giám đốc

Sinh năm 1984, là người sáng lập Cộng đồng, với 08
năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng,
ông đã kinh qua các công việc như Quan hệ khách
hàng, Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ,
ALM. Hiện tại, ông đang công tác tại Hội sở Ngân
hàng TMCP Tiên Phong

Các chức danh quản lý

Chuyên nghiệp: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào,
chúng tôi luôn chuyên nghiệp trong thái độ và
phương pháp làm việc.
Đoàn kết: Môi trường nội bộ Đoàn kết là sức
mạnh của chúng tôi
Nhân văn: Chúng tôi là Doanh nghiệp xã hội,
chúng tôi hoạt động không chỉ vì lợi nhuận.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giúp việc Ban điều hành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN UB VIỆT NAM

• Mrs. Hà Thu Hiền

Phó Tổng Giám đốc

• Mr. Vũ Chấn Nam

Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 7 - Số 273 Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội

• Mr. Nguyễn Hải Phong

Giám đốc EasyBankers

Điện thoại: 04.3999.2518

• Mr. Đặng Quốc Việt

Giám đốc Nghiệp vụ

Email: info@ubgroup.vn | Website: http://ubgroup.vn

Ấn phẩm nội bộ
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