Vị trí: Chuyên viên Hợp đồng (Số lượng: 02 người)
YÊU CẦU CHUNG
Bằng cấp
Chứng chỉ

-

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên các chuyên ngành kinh tế, luật,
thương mại, ngoại thương hoặc tương đương.

-

Chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đàm phán Hợp đồng.

-

Từ 03 năm làm việc công tác soạn thảo, đàm phán, theo dõi, quản lý hợp
đồng,… (đặc biệt cho các Dự án Tư vấn Thiết kế Dầu khí)

-

Am hiểu Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Xây dựng,… Nắm vững
các kiến thức cơ bản, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực
hoạt động của Tổng Công ty.

-

Nắm bắt nhanh vấn đề và các lợi ích, rủi ro trong các điều khoản, điều
kiện Hợp đồng, giải quyết phát sinh / rủi ro liên quan đến vấn đề pháp lý
trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

-

Tiếng Anh, TOEIC 600 điểm hoặc tương đương.

-

Kỹ năng đàm phán, thương thảo các điều kiện điều khoản Hợp đồng.

-

Nắm bắt nhanh vấn đề và các lợi ích, rủi ro trong các điều khoản, điều
kiện Hợp đồng.

-

Kỹ năng giải quyết phát sinh / rủi ro trong qúa trình thực hiện Hợp đồng

-

Nhận biết rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ của Tổng Công ty trong phạm vi
Hợp đồng ký kết.

-

Nắm vững và nhận biết các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh
vực của Tổng Công ty.

-

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch.

-

Nhiệt tình, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần.

-

Có thể đi công tác xa theo yêu cầu dự án.

Kinh nghiệm

Ngoại ngữ

Kỹ năng

Yêu cầu
khác

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH
-

Tham gia đàm phán, thương thảo các điều kiện/ điều khoản Hợp đồng.

-

Soạn thảo Hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện Hợp đồng và xử lý các vấn đề phát
sinh trong quá trình thực hiện.

