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WORLD VISION VIETNAM 

 

 

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đang cần tuyển dụng vị trí:  

WVV Trưởng chi nhánh  – Chương trình Tài chính vi mô 

 

Nơi làm việc: Chi nhánh Phù Cừ - Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 

Thời hạn nộp hồ sơ: 19/02/2023 

 

Vui lòng xem chi tiết Mô tả công việc trên trang web: 

World vision Việt Nam (wvi.org.vn) 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 

BỐI CẢNH CÔNG VIỆC 

 

Chương trình Tài chính vi mô – Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (MFU) là một chương trình 

được quản lý độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển hóa thông qua việc cung cấp các dịch 

vụ tài chính vi mô. MFU được thành lập từ năm 2006. 

 

Sứ mệnh của Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng 

việc hỗ trợ những hộ nghèo nhưng năng động và trang bị cho họ các kỹ năng kinh doanh. Sứ 

mệnh này đạt được thông qua một chương trình Tài chính vi mô bền vững, mang đến sự tiếp cận 

về vốn, bảo hiểm và tiết kiệm cho người dân trong các chương trình vùng (CTV). Tất cả các loại 

hình dịch vụ mà chương trình Tài chính vi mô triển khai đều nhằm xây dựng các mô hình, các 

năng lực và hệ thống phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, mang lại sự phát 

triển kinh tế bền vững trong các cộng đồng tại CTV- một phần trong sứ mệnh phát triển chuyển 

hóa của TNTG. 

 

Chương trình Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính 

tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh hoặc các vùng dự án. Tất cả những giao dịch trực 

tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại 

cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn. 

 

Hiện tại, Chương trình Tài chính vi mô đang hoạt động tại 11 huyện ở 4 tỉnh tại miền Bắc và 

miền Trung. 

 

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC  

 

Là vị trí tuyến đầu, làm việc trực tiếp với cộng đồng để triển khai các hoạt động tín dụng và đảm 

bảo chất lượng quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn và mục tiêu của TCVM trong phạm vi khu vực 

phụ trách. 

 

VAI TRÒ/ TRÁCH NHIỆM CHÍNH 

 

1. LẬP KẾ HOẠCH (10%) 

- Kế hoạch hoạt động hàng tháng/ quý/ năm/03 năm của chi nhánh được lập cụ thể dựa trên kế 

hoạch năm đã được phê duyệt. 

- Đề xuất điều chỉnh kế hoạch hoạt động của chi nhánh khi cần thiết 

https://wvi.org.vn/filed-offices/wvv-truong-chi-nhanh---chuong-trinh-tai-chinh-vi-mo-r28.html
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- Tham gia hoạt động lập kế hoạch hoạt động hàng năm cùng với AP (đối với các chi nhánh có 

AP) 

2. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG (50%) 

- Hoàn thành mục tiêu năm đã được phê duyệt đặc biệt về phát triển khách hàng, chất lượng vốn 

vay, và hiệu quả xã hội. 

- Đảm bảo kế hoạch công việc của các cán bộ chi nhánh được quản lý hiệu quả đóng góp vào 

việc thực hiện mục tiêu chung toàn chi nhánh 

- Đảm bảo tất cả các quy định, chính sách về nhân sự, tài chính, vận hành, trong đó có quy trình 

tín dụng gồm lựa chọn khách hàng, phê duyệt, giải ngân, thu hồi vốn vay, chất lượng 

nhóm/cụm và hiệu quả sử dụng vốn được tuân thủ và giám sát thường xuyên 

- Những khó khăn, thiếu sót và những vấn đề đáng quan tâm ở chi nhánh được phát hiện và báo 

cáo kịp thời lên cấp quản lý, và đề xuất các giải pháp khắc phục hợp lý. 

- Tham gia vào các cuộc họp định kỳ với Nhóm Quản lý.  

- Đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các chính sách/ hướng dẫn/ thủ tục và triển khai quy 

trình chuẩn tại chi nhánh.  

- Triển khai thực hiện lồng ghép hiệu quả với hoạt động của Chương trình phát triển vùng (đối 

với chi nhánh có AP)   

- Tất cả các nhân viên ở chi nhánh được thông báo và cập nhật về các thông tin và quyết định 

quan trọng của Nhóm quản lý một cách nhất quán, rõ ràng và chính xác. 

- Hỗ trợ dự phòng cho các TCN khác hoặc văn phòng chính khi cần thiết theo sự phân công của 

Quản lý vận hành hoặc vận hành khu vực cấp cao 

- Là trưởng ban xét duyệt vốn vay và tham gia đánh giá, phê duyêt hoặc từ chối khoản vay. 

 

3.  TRUYỀN THÔNG (10%) 

- Lập kế hoạch và thực hiện các sang kiến truyền thông để phát triển khách hang và xây dựng 

hình ảnh chi nhánh tại địa phương 

- Thực hiện các đợt truyền thông phát triển KH tham gia tiết kiệm và bảo hiểm 

- Hỗ trợ cán bộ văn phòng chính thực hiện các khảo sát/đánh giá bao gồm nghiên cứu thị trường, 

khảo sát hài long, phát triển sản phẩm mới… 

 

4.  TẬP HUẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC (15%) 

- Đảm bảo các cụm trưởng được tập huấn về kỹ năng quản lý cụm 

- Phối hợp với cán bộ đào tạo và phát triển tổ chức các buổi tập huấn cho khách hàng về kiến 

thức và kỹ năng phát triển kinh doanh. 

- Đảm bảo các Cán bộ chi nhánh được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc 

trên cơ sở phối hợp với Cán bộ đào tạo và các phòng ban chức năng. 

- Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm của chi nhánh  

- Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác định kỳ và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù 

hợp cho nhân viên chi nhánh 

5. QUẢN LÝ THÔNG TIN (10%) 

- Đảm bảo tất cả các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm) được hoàn thành đầy đủ, chính xác, đúng 

tiến độ và cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan (VPC; đối tác huyện xã, AP, nhà tài trợ)  

- Tất cả các dữ liệu và tài liệu của chi nhánh được quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của 

Chương trình Tài chính vi mô 

 

6. XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC (5%) 

- Mối quan hệ với các cấp cơ quan địa phương và CTV được thiết lập và duy trì.  

- Đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả, đoàn kết. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó 
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- Trực tiếp quản lý về an ninh an toàn cho nhóm thông qua khảo sát, lập kế hoạch và theo dõi 

thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, theo chỉ đạo của Cán bộ VHKV cấp cao và 

các hướng dẫn hiện hành của TNTGVN 

- Chuẩn bị và cập nhật định kỳ Danh mục quản lý rủi ro của nhóm  

- Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của nhóm, đưa ra các biện 

pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro đó 

*An ninh và Quản lý rủi ro: 

- Trực tiếp quản lý an ninh và bảo mật trong nhóm dự trên hướng dẫn từ ND và các hướng dẫn 

đã được thiết lập của TNTG thông qua việc đánh giá, lập kế hoạch và quản trị an ninh;  

- Chuẩn bị và thường xuyên cập nhật sổ đăng ký rủi ro cho nhóm;  

- Xác định và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu đội nhóm.  

- Chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân, xác định và đánh giá chính sách những mối nguy hiểm và 

ứng phó theo cách phù hợp nhất; thực hiện tất cả các nỗ lực thiện chí nhằm giữ an toàn cho các 

nhân viên và tài sản của TNTG, đảm bảo tuân thủ những chỉ dẫn, chỉ dẫn của tổ chức như đã 

được đào tạo. 

 

 

 

 

YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KĨ NĂNG, KINH NGHIỆM 

 

1. Yêu cầu về kinh nghiệm 

- Kinh nghiệm quản lý  

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan 

2. Yêu cầu về bằng cấp 

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán hoặc Quản trị kinh doanh 

3. Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng 

- Có hiểu biết nhất định về hoạt động tài chính vi mô, phát triển doanh nghiệp nhỏ, hoặc 

định hướng kinh doanh 

- Khả năng lập kế hoạch hoạt động và quản lý các vấn đề về tài chính  

- Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị 

- Kỹ năng liên nhân, quản lý và tập huấn 

- Sử dụng thành thạo máy vi tính (gồm Word, Excel, Power Point và Internet). 

- Cam kết làm việc với người nghèo và có tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng 

- Năng động, dễ thích nghi và có khả năng làm việc theo nhóm 

- Quyết đoán, sáng tạo, kiên nhẫn và chính trực 

- Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi 

- Sẵn sàng ủng hộ và thể hiện các giá trị cốt lõi của Tầm nhìn Thế giới theo cách có ý 

nghĩa đối với trẻ em và cộng đồng 

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và Đơn ứng tuyển về email  WVV_recruitment@wvi.org 

 

Thông tin liên hệ của tổ chức: 

Ban Con Người và Văn Hóa 

World Vision International - Vietnam 

Địa chỉ: 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội 

Tel: 024. 39439920 

 

https://wvi365.sharepoint.com/sites/vnmo_pnc/PnC_DATA/PnCDriveNEW/3.%20Talent%20Acquisition/3.1.%20National%20Staff/3.1.2.%20Advertisement/Advertisement/WVV_recruitment@wvi.org
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We give equal opportunity to every candidate, regardless of religion, race and gender. 

A competitive salary, benefits and career development opportunity will be offered and 

commensurate with the experience, qualifications and responsibilities. 

 

 

 


