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BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ KĨ THUẬT DỰÁN 

 

1. Vị trí tuyển: CÁN BỘ KĨ THUẬT DỰ ÁN 

 Đơn vị chủ quản: Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Nguồn lực Tài chính Cộng đồng (CFRC) 

thuộc Hội Khuyến học Việt Nam.  

Trụ sở: 29/6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà nội 

2. Báo cáo : Trực tiếp báo cáo cho Trưởng VP Dự án/người được giám đốc ủy quyền 

3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Dự án CFRC tại Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

4. Hình thức làm việc: Toàn thời gian 

5. Chỉ tiêu: 03 (ba) người 

6. Trách nhiệm - nhiệm vụ  

Trách nhiệm chung 

- Cùng đồng đội trong tổ chức có trách nhiệm thực hiện thành công Dự án. Tuyên truyền vận 

động nhóm đối tượng tham gia, xây dựng và phát triển tổ chức, cung cấp sản phẩm/dịch vụ 

về tăng cường năng lực, khởi nghiệp & quản lí kinh doanh, hỗ trợ tài chính. 

- Làm việc dưới sự phân công trực tiếp của Trưởng VPDA CFRC tại Tuần Giáo, Điện Biên và 

sự giám sát của người được ủy quyền từ Giám đốc CFRC. 

Các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1) Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của Trưởng VP DA, tiến hành khảo sát nhanh thông qua làm 

việc với chính quyền và hội phụ nữ địa phương để lập nên bản đồ nghèo khổ, xác định địa 

bàn mở các cụm tiềm năng tại các địa điểm được phân công. 

2) Phối hợp với Trưởng VP DA tổ chức mít tinh với các đối tượng tiềm năng và chính 

quyền, ban ngành có liên quan tại nơi mở hoạt động Dự án để tuyên truyền giới thiệu hoạt 

động, các sản phẩm của Dự án và phát động đăng kí tham gia. 

3) Tiếp tục vận động tuyên truyền dự án với các thành viên đã đăng kí tham gia, lập hồ sơ 

thành viên và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lí. 

4) Tổ chức các lớp huấn luyện về thành lập và quản lí tổ chức để kết nạp thành viên mới, 

tiến hành thành lập các cụm; 

5) Tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hỗ trợ tài chính. 

6) Thực hiện các việc khác của Dự án khi được phân công 

7. Yêu cầu công việc 

7.1 Kiến thức 

Hiểu biết về các chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ, hiểu biết về hoạt động 

TCVM, phát triển sinh kế, vai trò và kết quả của hoạt động TCVM trong xóa đói giảm 

nghèo . 

Có kiến thức về quản lí hoạt động phát triển, phương pháp tiếp cận động đồng. Có kiến thức 

liên quan tới kế toán tài chính, quản lí kinh tế; 

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

- Kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, bảo mật. 

- Kĩ năng làm việc nhóm, làm việc đồng đội và làm việc với người nghèo 

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

7.3 Yêu cầu về đào tạo: 

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học về Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, 

quản lí kinh tế, phát triển cộng đồng, kế toán hoặc các lĩnh vực có liên quan. 

- Đã được đào tạo hoặc và có năng lực tiếp thu đào về quản lý hoạt động tài chính vi mô, bảo 

hiểm vi mô, quản lí phát triển doanh nghiệp. 

- Đạt kì thi tuyển của CFRC. 

7.4 Yêu cầu kinh nghiệm: Có ít nhất 6 tháng làm các công việc có liên quan tới cộng đồng, am 

hiểu cộng đồng. Có khả năng đúc rút kinh nghiệm trong công việc hàng ngày. Kinh nghiệm 

lập báo cáo. Nếu chưa kinh qua thực tế, ứng cứ viên được CFRC tổ chức cho đi tìm hiểu 

công việc tại điểm Mẫu STU trong vòng 1- 2 tuần và có báo cáo thu hoạch đạt yêu cầu sẽ 

đươc xem xét tuyển chọn. 

7.5 Hành vi thái độ: Có ý thức và kỹ năng làm việc với người nghèo, dân tộc thiểu số và nhóm 

yếu thế; xây dựng & tuân thủ văn hóa tổ chức và kỷ luật nghề nghiệp. Chịu được áp lực 

công việc cao. 

7.6 Ưu tiên: Ứng cử viên là người địa phương, con em đối tác, có sẵn phương tiện đi lại, kĩ năng 

tin học. 

8. Đầu ra:  

Sau ba tháng được đào tạo nghề nghiệp sẽ được đánh giá, nếu đáp ứng công việc sẽ được 

tiếp nhân làm việc lâu dài 

Nội dung đào tạo bao gồm các kĩ năng sống, quản lý phát triển, quản trị hoạt động Tài chính 

vi mô, Bảo hiểm vi mô và phát triển kinh doanh theo chuỗi giá trị, phát triển cộng đồng. Sau 

3 tháng có thể làm việc độc lập, ứng cử viên đạt yêu cầu sẽ được tuyển chính thức. 

9. Cơ hội: 

 Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, hội nghị hội thảo chuyên đề trong ngoài nước 

theo sự phân công của tổ chức. 

10. Chế độ đãi ngộ: 

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

trên cơ sở trình độ, năng lực, kinh nghiệm và bằng cấp và mang tính cập nhật, thỏa thuận 

giữa hai bên. 

 


