
BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ VẬN HÀNH TCVM - CMF 

 

1. Vị trí : Cán bộ quản lý vận hành chương trình Tài chính Cộng đồng – CMF (Community Micro 

Finance Program) 

2. Nơi làm việc : Hà Nội 

3. Hình thức làm việc : Toàn thời gian 

4. Báo cáo trực tiếp cho Trưởng Bộ phận Vận hành/Giám đốc CMF  

5. Chỉ tiêu: 01 (một) người. 

6. Trách nhiệm - nhiệm vụ  

6.1 Mục đích Mục tiêu của Quản lý vận hành 

- Bảo đảm cho hệ thống chính sách, thủ tục của chương trình được thực hiện nhất quán và thông 

suốt trong toàn hệ thống 

- Hệ thống được liên tục cập nhật theo hướng Tinh giảm các thủ tục, giành  thuận lợi nhất cho 

khách hàng nhưng vẫn phải bảo dảm tính chặt chẽ, nhất quán, giảm thiểu các rủi ro, an toàn và 

bền vững cho tổ chức 

6.2 Nhiệm vụ cụ thể 

Cộng sự với Giám đốc Vận hành và các bộ phận liên quan thực hiện các công việc như dưới 

đây: 

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và hàng năm, bao gồm phát triển tổ chức, dự toán tài 

chính trình Ban quản lý phê duyệt và triển khai thực hiện; 

- Triển khai việc thực hiện các quy chế nội bộ do Ban quản lý ban hành như: Quy chế cho vay, 

tiết kiệm, quản lý rủi ro, tổ chức và hoạt động của các chi nhánh/phòng giao dịch…. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Chương trình sau khi nhận 

được sự phê chuẩn của Ban quản lý. 

- Khảo sát nhu cầu để chọn lưa địa bàn phát triển mới 

- Cộng sự với bộ phận nhân sự trong việc tuyển chọn và đào tạo cán bộ mới 

- Hỗ trợ các trưởng chi nhánh/trưởng phòng giao dịch trong việc quản lý hoạt động 

- Thẩm định các khoản vốn vay thuộc cấp Cao phê duyệt theo chính sách phân cấp quản lý; 

- Kiểm tra các đợt phát vốn, các điểm thu tiền và hộ gia đình để theo sát kết quả hoạt động và 

đảm bảo các quy trình thủ tục được thực hiện nghiêm minh  

- Nghiên cứu để cập nhật hệ thống các quy trình, thủ tục để vận hành hệ thống điều hành kinh 

doanh, hệ thống thông tin báo cáo theo hướng tinh giản, chất lượng, an toàn trình Ban quản lý 

phê duyệt cho thực hiện. 

- Kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các chi nhánh/phòng giao dịch và đề xuất biện pháp 

khắc phục những khó khăn để thúc đẩy chương trình phát triển; 



- Tổ chức các cuộc nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đánh giá tác động do 

Ban quản lý CMF chủ trì để rút ra bài học trong quản trị điều hành chương trình cũng như tham 

gia góp ý xây dựng khung pháp lý phù hợp thúc đẩy tài chính vi mô phát triển. 

- Làm các loại báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm (theo mẫu) cho Ban quản lý, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, UBND tỉnh/thành phố nơi Chương trình hoạt động và các đối tác có nhu cầu.  

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và được Ban quản lý 

chương trình phân công. 

7. Yêu cầu công việc 

7.1 Kiến thức: 

- Tốt nghiệp các trường đại học trở lên các chuyên ngành tài chính – Ngân hàng, quản lý kinh tế, 

quản trị kinh doanh , Quản lý cộng đồng , Luật kinh tế và các chuyên ngành liên quan  

- Được đào tạo  về TCVM 

7.2 Kỹ năng: 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, lịch thiệp, ôn hòa, thân thiện 

- Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, tổng hợp, phân tích và khái quát vấn đề. 

- Kĩ năng làm việc nhóm;  

- Thành thạo vi tính, word, excel, internet, … 

- Kỹ năng sử dụng phần mềm quản lý 

7.3 Thái độ 

- Có ý chí không ngừng học hỏi để nâng cao hiểu biết để cống hiến cho tổ chức; 

- Làm việc vì tổ chức, thực hiện quản lý minh bạch và trách nhiệm giải trình; 

- Bám sát các quy định trong chính sách của CMF và luật pháp liên quan về hoạt động tài chính 

vi mô để xử lý các sai phạm theo đúng quy định của tổ chức; 

- Chăm chỉ làm việc, quản lý thời gian tốt, chưa xong việc, chưa nghỉ ngơi; 

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ tương tác với đồng nghiệp, đối tác tạo điều kiện cho công việc 

được thực hiện đầy đủ và chính xác; 

- Chịu được áp lực làm việc cao, đi sâu sát cơ sở, sẵn sàng theo sự điều động của cơ quan.  

7.4 Kỹ năng 

- Có kỹ năng giao tiếp và các kỹ năn mềm khác; 

- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với cộng đồng 

- Tiếng Anh công việc; 

- Thành thạo tin học văn phòng và  vận hành phần mềm chương trình 

7.5 Yêu cầu kinh nghiệm:  

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm  hoặc có năng lực tiếp thu đào tạo và thực hành tại cơ sở của 

Chương trình tài chính vi mô Cộng đồng.  



- Ưu tiên nam giới 

8. Đầu ra: Có thời gian học việc và thực hành công việc vận hành  tài chính vi mô trong 3 tháng, 

sau đó có thể chủ động làm việc, ứng cử viên đạt yêu cầu sẽ được ký hợp đồng tuyển dụng 

chính thức, nếu không đạt yêu cầu được kéo dài không quá 1 tháng. Nếu làm tốt có thể rút ngắn 

thời gian thử việc (không quá 1 tháng). 

9. Cơ hội: Được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị hội thảo trong ngoài nước theo phân công 

của tổ chức. 

10. Chế độ đãi ngộ: 

Lương và các chế độ phúc lợi khác dựa theo những quy định của pháp luật và mặt bằng thị 

trường, trên cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm, bằng cấp và mang tính cạnh tranh cao, do hai 

bên thỏa thuận. 

 

 


