Vị trí: Chuyên viên Tài chính (Số lượng: 01 người)
YÊU CẦU CHUNG
- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính Kế toán, Tài
Bằng cấp
chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp,… hoặc tương đương.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài.
- Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - kế toán, tài chính
doanh nghiệp.
- Có kinh nghiệm làm việc với các định chế tài chính, nhất là các định chế
Kinh nghiệm
tài chính nước ngoài.
- Có kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh
nghiệp trong lĩnh vực xây dựng
Ngoại ngữ

-

Tiếng Anh, TOEIC 650 điểm hoặc tương đương.

Có kiến thức về thị trường vốn, thị trường tài chính và đầu tư tài chính.
Nắm vững các quy định pháp lý liên quan trong lĩnh vực tài chính.
Có kỹ năng lập kế hoạch tài chính, ngân sách, tổ chức, sắp xếp và triển
Kỹ năng
khai thực hiện công việc được giao;
- Kỹ năng nắm bắt, cập nhật kịp thời các quy định về công tác tài chính –
kế toán cho doanh nghiệp.
- Trung thực và cam kết;
Yêu cầu
- Có trách nhiệm cao đối với công việc;
khác
- Cẩn trọng, cầu tiến.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHÍNH
-

-

Tham gia xây dựng kế hoạch tài chính và ngân sách.
Tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng các định mức về tài chính.
Tính toán, phân phối các quỹ từ lợi nhuận theo đúng quy định của tổng công ty và chuẩn
mực tài chính kế toán.
Chịu trách nhiệm công tác tài chính thuộc Tổng Công ty với các định chế tài chính nước
ngoài, các đối tác nước ngoài và mảng kinh doanh thuộc Tổng Công ty ở nước ngoài.

