
 

 
  

 

ឱកាសការងារ 
ហ្វូណន មីក្រូហ្ិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស ី ជាក្រមុហ ៊ុនប៊ុក្រសមពន័ធរបស់ ធនាគារ ប្ក្ៃសណីយ៍រមពុជា រ.អ ដែលមានភាគទ៊ុនរិយ៊ុទធសាស្រសតែរ៏ងឹមាាំ គឺ ក្រុមហ ៊ុន 
វនិិយោគ កាណាឌីយ ៉ាអ ៊ីនវវសមិនហ្ូលឌីង (Canadia Investment Holding) និង ក្រមុហ ៊ុន ហ្វូលតឺ្ នហ្វ៉ាយណាន់ស ល៉ាយហ្ូលឌីង (Fullerton 
Financial Holding) ននក្បយទសសិងហប៊ុរ ីដែលជាក្រមុហ ៊ុនវនិិយោគយលើវស័ិយហិរញ្ញ វរថ៊ុែល៏បយី ម្ ោះយៅរន៊ុង នងិ យក្ៅក្បយទស។ បច្ច៊ុបបនន ហ្វូណន មីក្រូហ្ិរញ្ញវត្ថុ ភី
អិលស ី មានសាខាច្ាំនួន៥១ យៅទូទាំងក្រោះរាជាណាច្ក្ររមព៊ុជា។ ទស៉ាសនវិស័យរបស់យយើងគជឺាសាថ បន័មកី្រហូរិញ្ញ វរថ៊ុ្នម៊ុខយគ ជួយ យលើររមពស់ជីវភាររស់យៅ
និងភារយជាគជយ័ែល់រលរែឋរមព៊ុជា។ វៃសររមមរបស់យយើងគផឺ្តល់នូវផ្លិរផ្ល និងយសវារមមហរិញ្ញ វរថ៊ុក្បរបយោយភារនច្នក្បឌិរដែលមានលរខណៈសាមញ្ញ  ងាយ
ក្សួល យសវារហ័ស និងក្បរិបរតិតាមច្ាប ់ បបញ្ញរតិនានា។ យែើមបយី ល្ើយរបភារររីច្យក្មើនរបស់ខលួន ហ្វូណន  ក្រូវការយក្ជើសយរ ើសប៊ុគគលិរដែលមានសមរថភារយលើម៊ុខ
រាំដណងជា៖ 

 
មស្រនតឥីណទន 

(ច្ាំនួន ១០០នារ)់ 

ទីតាាំង
ការងារ 

១. សាខារាំរងច់ាម 
២. សាខានក្រឈរ 
៣. សាខាសទឹងក្រង ់
៤. សាខាបាធាយ 
៥. សាខាក្សីសនធរ 
៦. សាខារញាដក្ររ 
៧. សាខារាំរងធ់ាំ 
៨. សាខាបារាយណ៍ 
៩. សាខាយសាទ ង 
១០. សាខាតាដរវ 
១១. សាខាបាទ ី
១២. សាខាគីរវីង ់
១៣. សាខានក្ររបាស 

១៤. សាខាក្តាាំររ ់
១៥. សាខារាំរងស់ពឺ 
១៦. សាខាបរយសែឋ 
១៧. សាខារាំររ 
១៨. សាខាឈូរ 
១៩. សាខាបនាទ យមាស 
២០. សាខាក្រោះសីហន៊ុ 
២១. សាខានក្រនប ់
២២. សាខារាំរងឆ់្ន ាំង 
២៣. សាខារាំរងក់្រឡាច្ 
២៤. សាខាយោធិ៍សារ ់
២៥. សាខាក្រគរ 
២៦. សាខាបាកាន 

២៧. សាខាបារែ់ាំបង 
២៨. សាខាបរយវល 
២៩. សាខាយមាងឫសស ី
៣០. សាខាមងគលបូរ ី
៣១. សាខាយសៀមរាប 
៣២. សាខាសូក្ទនិគម 
៣៣. សាខាជីដក្រង 
៣៤. សាខាក្រឡាញ់ 
៣៥. សាខាសាា យអនទរ 
៣៦. សាខារាំរងក់្រដបរ 
៣៧. សាខាសាា យយរៀង 
៣៨. សាខាក្រោះវហិារ 
៣៩. សាខាក្រយច្ោះ 

៤០. សាខា ល្ូង 
៤១. សាខាសនួល 
៤២. សាខាមណឌ លគីរ ី
៤៣. សាខាររនគីរ ី
៤៤. សាខាសទឹងដក្រង 
៤៥. សាខារញាឮ 
៤៦. សាខាខាច្រ់ណាត ល 
៤៧. សាខាយកាោះធាំ 
៤៨. សាខាយរៀនសាា យ 
៤៩. សាខាយោធិដសនជយ័ 
៥០. សាខាែយងាោ  
៥១. សាខាការោិល័យរណាត ល 
 

 

ភារៈរិច្ច និងការទទួលខ សក្តូ្វ 
 យោររោ៉ា ងម៊ុងឺមា៉ា រត់ាមទសសនវស័ិយ យបសររមម យោលការណ៍ នីរិវធិី និងយសច្រតីដណនាាំ 
 សិរា អន៊ុវរត វាយរនមលឥណទន ឲ្យបានក្រមឹក្រូវ នងិទនស់មយ័ 
 ច្៊ុោះផ្សរាផ្ាយ និង ទរទ់ញអរថិជិនយោលយៅ  
 តាមោនការយក្បើក្បាស់ទ៊ុន នងិការសងក្រឡបរ់បស់អរថិជិន 
 យធាើរចិ្ចការយផ្សងៗយទៀរតាមរក្មូវការរបស់ថ្នន រែ់ឹរនាាំ។ 

លរខណៈសម៉ាបត្តិ 
 បញ្ចបស់ញ្ញញ បក្រទ៊ុរយិភូម ិនិងរាំរ៊ុងសិរាថ្នន រប់រញិ្ញញ បក្រ 
 មានបទរិយសាធនដ៍ផ្នរលរ ់ឬដផ្នរឥណទនកានដ់រក្បយសើរ 
 មានជាំនាញរន៊ុងការក្បាក្ស័យទរទ់ងលអ 
 ជាមន៊ុសសអាំណរ ់រស ូ សាា ហាប ់យសាម ោះក្រង ់មាន្នទៈខពស់ 
 ក្រូវមានម៉ាូរូផ្ទទ ល់ខលួនសាំរាបក់្បរបិរតិការងារ។ 

 

អត្ថក្ៃវយជន៍ទទួលបាន    
 ក្បារដ់ខយោល 
 ក្បារដ់ខទី១៣ 
 ក្បាររ់ងាា នយ់លើរទរឹច្រិតក្បចាាំដខ 
 ក្បារដ់ខដក្បក្បលួ 
 ក្បារឧ់បរថមភនថលឯរសណាឋ ន និងអាវយឺរ 
 ក្បារឧ់បរថមភ នថលសាាំង នងិនថលឈនួលម៉ាូរូ 
 ក្បារអ់ររីភារការងារ 
 ក្បារយ់សាធននិវរតន ៍

 ឧបរថមភទូរស័រទ និងស៊ុីមការ 
 ទទលួបានការធានារា៉ាបរ់ងអាយ៊ុជីវរិ នងិ ធានារា៉ាបរ់ងរី (ប.ស.ស)  
 ផ្តល់ក្បាររ់មចសីាំរាបប់៊ុគគលិរដែលមានការក្បារទ់ប 
 ផ្តល់វគគបណត៊ុ ោះបណាត លសក្មាបអ់ភវិឌឍនអ៍ាជីបការងារ 
 ឱកាសយឡើងរួនាទ ី
 ច្ាបឈ់បស់ក្មារក្បចាាំឆ្ន ាំ 
 ផ្តល់ការសាន រយ់ៅ (សក្មាបក់ារបាំយរញការងារ) 
 អរថក្បយោជនយ៍ផ្សងៗ 

 

រវៃៀៃដារ់ពារ៉ាយ 
 ការោិល័យសាខា ឬការោិល័យរណាត ល 
 អ៊ុីដម៉ាល recruitment@funan.com.kh ឬ bunra.nat@funan.com.kh 
 ទូរសរទយលខ 069 888 114/090 9999 72/081 888 729 
 យគហទាំររ័ www.funan.com.kh/carrer/ 

http://www.funan.com.kh/carrer/

