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Chức Danh/ Position 

Chuyên viên cấp cao Chính sách & 
Thuế 

SOP & Tax Senior Executive 
  

Báo cáo trực tiếp/ Direct Reporting 

Trưởng Bộ phận Chính sách & Thuế 

SOP & Tax Manager   

Đơn vị/ Department 

Phòng Tài chính  

Finance Department 

Quản lý/ Overall Management 

 

Kiểm tra nội dung/ Proposed by 

 

Phê duyệt triển khai/ Approved by 

 

Email contact: 

hoangnguyenduc@vietjetair.com  

 

 

1. Tóm lược nội dung công việc: 

 Rà soát và cập nhật các quy trình, chính sách Công ty liên quan đến Tài chính 
kế toán  

Review and update SOP, Policy of company related to finance and 
accounting. 

 Phụ trách các công việc liên quan lập Kế hoạch Thuế,  

Participant the task related to tax planing 

    

 

2. Phạm vi quản lý:  

 Được quyền ký các văn bản, giới hạn duyệt chi phí, ngân sách 

Signing authority, expenditures, lending limits, etc. 

 

 Trách nhiệm: 

3.1. Trách nhiệm chính: 

mailto:hoangnguyenduc@vietjetair.com
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 Phối hợp với các phòng ban, bộ phận nhằm xây dựng, cập nhật các Quy trình 
nội bộ, Quy trình phối hợp và Chính sách hoạt động theo thông lệ tiên tiến và 
chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo tính hiệu quả về quản lý tài chính, kế toán. 

Cordinate with all departments and functionals to build up and update internal 
SOP, coordination SOP and Policies based on enhanced practical and 
international standards to provide assurance for Finance and Accounting 
management. 

 Kiểm tra việc tuân thủ theo các Quy trình, Quy định, Chính sách liên quan 
TCKT và một số hoạt động khác; 

Review the compliance of SOP, Regulation, policy related to F&A and others 
operation; 

 Làm việc với các Đơn vị tư vấn cho các Dự án xây dựng các quy trình, hệ 
thống, công cụ...nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động. 

Coordinate with Consultant Company for the project to build up Sops, 
systems, tools to enhance the effectiveness of operation. 

 

3.2. Các công việc khác: 

 Thực hiện các công việc khác do CFO, CA, FA Manager phân công. 

Other tasks assigned by VP-CFO, CA, FA Manager. 

 

3 Yêu cầu tối thiểu/ Minimum requirements: 

4.1 Trình độ chuyên môn/ Education: 

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán/kinh tế hoặc tương đương 

B.A. or  in finance/ accounting or equivalently 

4.2 Kinh nghiệm/ Job related experience: 

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị trí 
tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán và 2 năm kinh nghiệm quản lý 
tại bộ phận Kiểm soát nội bộ hoặc Kế toán quản trị; 

At least 5 years experience of finance/accounting at same size of company or 
equivalantly and at least 2 year experience of management at Internal Cotrol 
or MA division 

 Hiểu biết sâu về quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, kế toán quản trị 

Assess deep knowledge of government process, internal control, MA. 
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 Ưu tiên cho ứng viên đã làm việc tại Big4, các công ty trong ngành 

Candidates working for Big 4, similar companies are prioritized 

 

4.3 Kiến thức chuyên ngành/ Specific knowledge: 

 Có kiến thức về tài chính, pháp lý, thuế, kiểm toán nội bộ 

Acknowledge of finance, legal, tax, internal auditor 

4.4 Khả năng am hiểu/ Business understanding:  

 Tốt/ Good 

4.5 Các yêu cầu khác/ Other requirements: 

 Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề / Good skill of finance 
analysist and problem solving 

 Có tổ chức, quản lý tốt 

Good skill of time management and planning 

 Có khả năng quan hệ và giao tiếp tốt 

Well presenting and communicating 

 Khả năng ngoại ngữ: tốt 

Good at English skill 

 Kỹ năng vi tính tốt đáp ứng yêu cầu công việc. 

Good skill of Microsoft offices 

 

5. Năng lực yêu cầu/ Competency: 

5.1 Năng lực cốt lõi/ Core competencies 

 Trung thực, chính trực, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, có định hướng  

Honesty, Intergrity, Responsibilities, Agile, Results oriented 

5.2 Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies 

 Thể hiện sự mạnh mẽ, truyền thông xã hội, cải tiến liên tục, quản lý quan hệ 
khách hàng, hiểu biết môi trường bên ngoài   

Give strong presentations, Implement social media, Improve continuously, 
Manage customer relationships, Know the external environment 

5.3 Năng lực chuyên môn/ Technical competencies 
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 Kiến thức và xử lý tốt công việc liên quan lập bảng tính toán excel, soạn tài 
liệu thuyết trình, có kinh nghiệm làm việc tại hàng không 3 năm 

Knowledge and good handling of work related to preparing excel 
spreadsheets, preparing presentation materials, having 3 years of aviation 
experience 

 


