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Chức Danh/ Position 

Chuyên viên Ngân quỹ 

Treasury Executive 

Báo cáo trực tiếp/ Direct Reporting 

Trưởng phòng Ngân quỹ 

Treasury Manager 

Đơn vị / Department 

Khối Tài chính – Kế toán 

Finance – Accounting Department 

Quản lý/ Overall Management 

Phó TGĐ phụ trách Tài Chính 

VP-CFO 

Đảm nhiệm công việc/ Scope of Work 

Các nghiệp vụ liên quan đến ngân quỹ 
và dòng tiền 

Works relating to treasury and cashflow 

Ngày cập nhật/ Revised Date 

 30 July 2020 

Kiểm tra nội dung/ Proposed by 

 

Phê duyệt triển khai/ Approved by 

 

 

1. Tóm lược nội dung công việc: 

 Đảm nhiệm các công việc chuyên môn và báo cáo liên quan đến ngân quỹ 
và dòng tiền. 

Responsible for works and reports relating to treasury and cashflow  

 

2. Phạm vi quản lý:  

 Các nghiệp vụ, công việc trong phạm vi công việc ngân quỹ.  

Works, reports relating to Treasury 

 Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong phạm vi công việc và theo qui định 
của Công ty 

Extends to all written and verbal communication as they relate to areas of 
responsibility and as company regulations 

 

3 Trách nhiệm: 

3.1. Trách nhiệm chính: 

 Quản lý dòng tiền / cashflow management. 
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JOB DESCRIPTION 

VJC-FIN- 

Iss01/Rev00 

01 July 2020 

 

 

 2 

- Lập các báo cáo quản lý dòng tiền định kỳ, báo cáo chức năng theo yêu 

cầu của Lãnh đạo, và quy định của Ngân hang nhà nước; Prepare 

periodic cashflow statements as per requests from Management or line 

manager. 

- Theo dõi việc phân bổ nguồn tiền và các dự kiến về vay vốn hoặc gửi kỳ 

hạn ngắn hạn Monitor the allocation of treasury and plans for loans or 

short-term deposits 

 Nghiên cứu thị trường tiền tệ và thị trường vốn, đề xuất các phương án tài 
chính hiệu quả : đầu tư và huy động vốn;/ analyse money market and capital 
market, propose optimal funding solutions: investment and capital 
mobilization. 

- Thương lượng giá cả, chi phí với các ngân hàng / Negotiate all rates 

with banks. ; 

- Phân tích, tính toán hiệu quả tài chính các phương án vay vốn ngắn hạn 

hoặc gửi tiền kỳ hạn, kinh doanh tiền tệ và đề xuất lựa chọn / Analyse, 

calculate the financial efficiency of short-term loans or deposits, 

currencies trading and suggest solutions. 

- Thực hiện các phương án kinh doanh tiền tệ được phê duyệt (bao gồm 

việc lập, trình ký các thủ tục, hồ sơ, hợp đồng, …) / Implement of 

approved plans (including the preparation, submission of procedures, 

records, contracts. 

 Phân tích và phát triển mô hình tài chính, đề xuất chiến lược bảo hiểm rủi 
ro. / Analyse & develop financial simulations and propose hedging 
strategies. 

 Kiểm tra và rà soát số liệu doanh thu bán vé định kỳ / Check and review 
sales from airfare periodically. 

 Lập dự báo dòng tiền theo Tuần /Tháng /Quý/Năm / Prepare cash flows 
forecast weekly/monthly/quarterly and yearly; 

 Xây dựng các chính sách quản lý dòng tiền hiệu quả / Set up regulations 
and procedures for cash flow management; 

 Đàm phán hợp đồng vay vốn hiệu quả, quản lý chỉ số tài chính cashflow / 
Negotiate effectively with banks for loan contracts; manage finance/cash 
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flow ratio.        
 

     4  Các mối Quan hệ: 

4. 1 Đối với nội bộ: 

 Phó TGĐ – phụ trách Tài Chính / VP-CFO   

 Kế toán trưởng / Chief Accountant 

 Bộ phận Tài chính – Kế toán / Finance – Accounting Dept.   

 CNTT/ Mua sắm/ Pháp lý/ Nhân sự / ITC/Purchasing/Legal/HR… 

4.2 Đối với đối tác/các đơn vị liên quan:  

 Các ngân hàng 
Banks 

 Cơ quan thuế/ Kiểm toán 
Tax/Auditor 

 

5 Thử thách, khó khăn trong công việc:   

 Kiến thức về tài chính, huy động vốn, quản lý ngoại hối, vay vốn 

Knowledge of finance, capital management, currency management and 
loan   

 Các quy định, chính sách của công ty về Tài chính – Kế toán. 

Company regulations, procedures on Finance – Accounting 

 Hiểu biết cơ bản về ngành hàng không 

Basic understanding of Airlines industry 

 

6. Yêu cầu của chức danh 

6.1  Trình độ chuyên môn:  

 Tốt nghiệp đại học/thạc sĩ chuyên ngành tài chính/kế toán hoặc tương 

đương / B.A. or M.A degree in finance/ accounting or equivalently. 
         

6.2 Kinh nghiệm làm việc: 
 Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị 

trí tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán / At least 3 year 
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experience for medium-sized or large sized company in the same position 
and similar industry.      

6.4 Các yêu cầu khác: 

 Kiến thức về chuẩn mực kế toán, tài chính, quản lý ngoại hối, vay vốn 

trong và  ngoài nước/ Very good acknowledge of VAS, finance, currency 
management and foreign loan;  

 Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề / Good skill of 
financial analysis and problem solving.   

 Có óc tổ chức, quản lý tốt / Good time management and planning. 
 Có khả năng quan hệ và giao tiếp tốt. / Good presentation and 

communication. 
 Hiểu biết tốt về chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế / Good 

acknowledge about VAS/ IFRS. 
 Khả năng ngoại ngữ: tốt / Good English skills. 
 Kỹ năng vi tính tốt đáp ứng yêu cầu công việc / Good in Microsoft offices. 
 Năng lực cốt lõi: Trung thực, ngay thẳng, trách nhiệm, linh hoạt, chú 

trọng hiệu quả công việc 
Core competencies: Honesty, Integrity, Responsibilities, Agile, Results 
oriented          
        

     Contact: hoangnguyenduc@vietjetair.com 
 


