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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

CÁN BỘ HÀNH CHÍNH – KẾ TOÁN 

 

Vị trí: Cán bộ Hành chính – Kế toán 

Địa điểm làm việc: Hà Nội, có thể đi công tác ngoài Hà Nội khi có yêu cầu. 

Thời hạn hợp đồng:  Hợp đồng 1 năm, có thể gia hạn đến 3 năm nếu cần thiết. 

Báo cáo cho: Giám đốc Hành chính – Tài chính, Lãnh đạo Viện 

Thông tin chung 

Viện Sáng kiến Việt Nam là một tổ chức hoạt động khoa học trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa 

học và kỹ thuật Việt Nam, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực nghiên cứu chính sách, thực hiện 

các dự án kinh tế - xã hội – giáo dục có nguồn ngân sách từ trong và ngoài nước.  

Vai trò chung 

Vị trí Cán bộ Hành chính – Kế toán sẽ làm việc tại văn phòng Viện và thực hiện nhiệm vụ dưới sự 

giám sát trực tiếp của Giám đốc Hành chính – Tài chính. Cán bộ Hành chính – Kế toán cũng sẽ 

làm việc với các nhân sự khác tại Viện trong quá trình thực hiện công việc. 

Vai trò và nhiệm vụ 

Cán bộ Hành chính – Kế toán sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hạng mục công việc cụ thể như 

sau: 

Quản lý nhân sự 

• Đăng tuyển và sắp xếp lịch phỏng vấn nhân sự mới.  

• Soạn thảo, điều chỉnh, lưu trữ, quản lý hồ sơ nhân sự. 

• Thực hiện đăng ký mới, cắt giảm, kê khai Bảo hiểm, thuế khi có biến động về nhân sự. 

• Chấm công lao động của các nhân sự làm việc tại Viện hàng tháng.  

• Lập bảng lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng  

Hành chính  
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• Mua sắm:  

- Liên hệ với các nhà cung cấp để thu thập, phân tích và lựa chọn báo giá cho các mặt hàng 

cần mua sắm. 

- Thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư và dịch vụ văn phòng theo quy định. 

• Quản lý tài sản:  

- Theo dõi và quản lý tài sản của Viện và các dự án thuộc Viện.  

- Lập biên bản kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị 2 lần một năm. 

- Liên hệ với các công ty cung cấp dịch vụ bảo dưỡng thiết bị văn phòng. 

- Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên trong quá trình sử dụng các thiết bị văn phòng.  

• Thực hiện hệ thống lưu trữ hồ sơ, công văn, tài liệu của Viện 

- Mở sổ theo dõi hồ sơ, tài liệu, công văn đi/đến 

- Lưu trữ tất cả các bản gốc của hồ sơ, công văn, tài liệu. 

- Thiết lập hệ thống quản lý hồ sơ điện tử. 

• Sắp xếp, chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp nôi bộ tại Văn phòng Viện 

- Chuẩn bị thiết bị phòng họp 

- Kê bàn ghế phù hợp với nội dung cuộc họp (khi cần thay đổi cách kê bàn) 

- Chuẩn bị trà, nước, teabreak, tiệc nhẹ theo yêu cầu cuộc họp. 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc Hành chính – Tài chính và Lãnh 

đạo Viện 

Kế toán 

•  Thực hiện công tác kế toán của một hoặc một vài dự án thuộc Viện. Nội dung công tác kế 

toán sẽ được thông báo và có thể thay đổi tùy vào từng giai đoạn hoạt động của Viện. Một số 

công việc chính cần làm như sau: 

- Thực hiện thanh quyết toán cho các hoạt động liên quan đến dự án được phụ trách. 

- Quản lý hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của dự án được phụ trách theo đúng quy 

định. 

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh của dự án được phụ trách. 

- Hướng dẫn các đối tác hoặc các cá nhân có liên quan về thủ tục thanh quyết toán, hoàn ứng 

hoặc các thủ tục khác có liên quan đến dự án được phụ trách 
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- Báo cáo các nội dung liên quan đến tài chính, kế toán của dự án khi có yêu cầu. 

- Đề xuất, kiến nghị, cảnh báo các nội dung liên quan đến tài chính, kế toán của dự án được 

phụ trách để giúp công tác tài chính, kế toán của dự án được tốt hơn (nếu có) 

Yêu cầu năng lực 

• Có bằng đại học chuyên ngành kế toán/tài chính/ hành chính/quản trị nhân lực…. 

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán, ưu tiên các ứng viên có cả kinh 

nghiệm Kế toán Doanh nghiệp. 

• Đã từng đảm nhiệm vị trí hành chính, quản lý văn phòng 

• Có khả năng tổ chức và giao tiếp tốt, có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm 

• Thái độ làm việc: trung thực, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hợp tác và tích cực 

• Tiếng anh tốt là một lợi thế. 

• Kỹ năng tin học văn phòng: tốt, 

Quyền lợi 

• Lương cạnh tranh 

• Môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, được sự hỗ trợ tốt từ các thành viên của Viện. 

Vui lòng gửi CV và thư giới thiệu đến sangkien.vni@gmail.com trước ngày 15 tháng 12 năm 2022 

Lưu ý: Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với những ứng viên đáp ứng yêu cầu kinh nghiệm và trình độ cần 

thiết cho vị trí này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu lại CV của các bạn tại dữ liệu nhân sự trong 

trường hợp có cơ hội hợp tác trong tương lai, trừ khi bạn có yêu cầu khác. Trân trọng cảm ơn! 
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