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Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2019 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Nguồn lực tài chính Cộng đồng (CFRC) là một tổ chức xã hội 

trực thuộc Hội Khuyến học Việt Nam. Quyết định thành lập số 178/QĐ-KHVN, ngày 26 

tháng 06 năm 2007.  

Thực hiện Quyết định số 20/2017-QĐ-TTg, ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng 

chính phủ Quy định về hoạt động của chương trình, dự án TCVM của tổ chức chính trị, 

chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, CFRC đã thành lập chương trình Tài chính vi mô 

Cộng đồng nhằm mở rộng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu  của 

nhóm đối tượng gặp thách thức về kinh tế - xã hội 

Triết lý hoạt động của Trung tâm là: 

 “Hướng tới xây dựng một xã hội, mà trong đó, mọi người đều được học hành, mọi tiềm năng 

đều được khơi dậy và phát huy, một cuộc sống có phẩm giá, chan hòa tình yêu thương và sự 

tôn trọng” 

Tầm nhìn 

 Trở thành tổ chức Phát triển bền vững và kiên định để hỗ trợ Phát triển nguồn lực, Cung 

cấp dịch vụ Tài chính toàn diện và Sinh kế bền vững cho Cộng đồng, đáp ứng nhu cầu đa 

dạng, ngày càng tăng của nhóm gặp thách thức về kinh tế - xã hội, đặc biệt phụ nữ và 

nhóm tộc người thiểu số ở các vùng miền khó khăn. 

Sứ mệnh 

Tham gia tích cực vào tiến trình tạo dựng môi trường pháp lí và hỗ trợ kĩ thuật, nhằm 

khuyến khích phát triển TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN; Hỗ trợ phát triển Sinh kế bền vững, 

bình đẳng giới và phát triển cộng đồng; Cung cấp nhiều lựa chọn cho nhóm gặp thách 

thức về kinh tế - xã hội và nhóm yếu thế, giúp họ dễ dàng tiếp cận, có được các cơ hội để 

cải thiện chất lượng cuộc sống và vị thế. 

Các lĩnh vực hoạt động 

(1) Tăng cường năng lực cho người dân và cán bộ quản lý cơ sở; 

 (2) Xây dựng và phát triển Chương trình Tài chính vi mô Cộng đồng CMF; 

(3) Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững; 

(4) Tham gia chương trình xây dựng xã hội học tập và các chương trình xã hội khác;  

(5) Vận động chính sách -  kết nối đầu tư và vận động nguồn. 

 

TRUNG TÂM NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH CỘNG ĐỒNG 

29/6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại/Fax: (84-4) 35737713; 

 Email: cfrc.vietnam@gmail.com; website:www.cfrc.vn 
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CFRC hoạt động tài chính vi mô tại Tuần Giáo từ năm 2011 và mở rộng sang Mường Ảng 

năm 2017. Chương trình đã phục vụ 7,433 hộ gia đình, phát ra 34,049 món vay, trị giá 

293,524,266,000đ và hiện có 3,495 thành viên, dư nợ là 29 tỷ 148 triệu đồng (31/5/2019). 

 Năm 2018, CFRC được UBND tỉnh Điện Biên đồng ý cho triển khai Chương trình tài 

chính vi mô Cộng đồng – CMF trên địa bàn toàn tỉnh (Văn bản số 1099/UBND-NC, ngày 

2/5/2018). CFRC đã thành lập 01 Văn phòng đại diện tỉnh Điện Biên có địa chỉ tại số nhà 

531, Tổ 8, Thị trấn  Mường Ảng.  

Để mở rộng địa bàn hoạt động và tăng cường chất lượng quản lý, CFRC đang cần tuyển 

02 cán bộ, bao gồm 01Trợ lý Trưởng Văn phòng Đại diện CFRC tại tỉnh Điện Biên, 01. là 

trợ lý Trưởng phòng giao dịch huyện Mường Ảng)  

Thông tin về tuyển chọn và nộp hồ sơ như sau: 

1. Điều kiện ứng tuyển 

Kiến thức kỹ năng 

- Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế - tài chính, Tài chính ngân hàng, 

kế toán, quản trị kinh doanh, Phát triển/quản lý cộng đồng; 

- Trung thực, chuyên cần, có ý thúc tổ chức kỷ luật, có ý chí cống hiến và động cơ làm 

việc vì sự phát triển của Tổ chức và cộng đồng; 

- Có khả năng giao tiếp, thân thiện, có kỹ năng làm việc với cộng đồng; 

- Biết sử dụng internet, soạn thảo văn bản trên word, tính toán trên trang excel, … 

- Có phương tiện đi lại, ưu tiên nam giới; 

- Có 2 tuần tìm hiểu công việc tại cơ sở 

Quyền lợi: 

-  Ứng viên có năng lực tốt sẽ được được ký hợp đồng khi chưa hết thời gian tìm hiểu 

công việc hoặc thời gian học việc, tập sự; 

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo 

nghiệp vụ, chuyên môn; 

- Được nghỉ chiều thứ 7, ngày chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước; 

- Được hưởng lương theo kết quả làm việc và đo lường bởi hệ thống KPIs được cập 

nhật, có chế độ thưởng 6 tháng và 1 năm; 

- Được hưởng một số chế độ phúc lợi khác của Tổ chứcnhư trang phục, lễ tết…; 

2. Cách thức tuyển chọn: 

Bước 1: Thông báo tuyển chọn (Từ  01/07/2019 đến 30/07/2019); 
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Bước 2: Nhận hồ sơ đăng ký và thẩm định hồ sơ (từ 5/07/2019 tới hết 30/07/2019); 

Bước 3: Các ứng cử viên có triển vọng sẽ được thông báo tới Văn phòng Mường Ảng và  

Tuần Giáo để tìm hiểu công việc dưới sự hướng dẫn của phòng Nhân sự & đào tạo 

và Phòng Vận hành trong 2-3 tuần. Sau thời gian này, nếu hai bên chấp nhận lẫn 

nhau, các ứng cử viên sẽ tham dự kỳ thi tuyển 

Bước 4: Tổ chức thi tuyển (chỉ diễn ra với các ứng cử viên có hồ sơ đủ tiêu chuẩn và đã 

qua tìm hiểu công việc tại cơ sở làm việc) và sẽ báo cụ thể cho từng trường hợp. Hình thức 

thi tuyển bao gồm phỏng vấn và thi viết. 

 

3. Hướng dẫn nộp hồ sơ: 

Hồ sơ bao gồm: 

1. Bảng thông tin ứng cử viên (theo mẫu của CFRC) 

2. Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương  

3. Văn bằng chứng chỉ (bản phô tô công chứng) 

4. Chứng minh thư nhân dân bản phô tô (công chứng) 

Hồ sơ gửi trực tiếp tại văn phòng Chinh, văn phòng Đại diện tại Mường Ảng hoặc qua 

đường bưu điện, hoặc hòm thư điện tử 

Địa điểm nộp: 

Trung tâm Nguồn lực tài chính cộng đồng - Hòm thư CFRC 

Tại Hà Nội: 

Địa chỉ Văn phòng chính tại Hà Nội:  29 ngõ 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội 

Điện thoại: 024 – 35737713 hoặc 024 3 852 3234 

Email: cfrc.vietnam@gmail.com 

Website: http://cfrc.vn 

Tại Mường Ảng:  

         Văn phòng dự án Tăng cường năng lực và Giảm nghèo bền vững Mường Ảng 

 Địa chỉ: Ngõ 8, Tổ 1, TT Mường Ảng, Huyện Mường Ảng 

Lưu ý:  

1) Hạn cuối nhận hồ sơ là ngày 30 tháng 07 năm 2019 

2) Chỉ gọi phỏng vấn những hồ sơ đủ tiêu chuẩn và không hoàn lại hồ sơ. 
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