TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI
PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
Kính gửi : Tổ trưởng tổ thông tin đối ngoại
Phòng Quản lý lao động đề nghị đăng thông tin trên trang thông tin điện tử của
SCEDFA với nội dung như sau:
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TỔ CHỨC WVI
Tổ ch c Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam (TNTGVN), Ban Tài Chính Vi Mô (TCVM) cần
tu n:
01 CÁN BỘ TÍN DỤNG làm việc tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
Là vị trí tu ến đầu, làm việc trực tiếp với cộng đồng đ tri n khai các hoạt động tín dụng
và đảm bảo chất lượng quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn và mục tiêu của TCVM trong
phạm vi khu vực phụ trách.
Nhiệm vụ chính:
 Phát triển khách hàng: khảo sát địa bàn, tìm hi u nhu cầu tín dụng, tu ên tru ền
quảng bá về chương trình đến người dân trong cộng đồng, lập kế hoạch và tri n
khai mở rộng phạm vi hoạt động;.
 Quản lý nhóm cụm: thành lập các nhóm va vốn theo quy chế của chương trình,
xâ dựng quy chế hoạt động của Cụm và đảm bảo việc tuân thủ ; khảo sát nhu cầu
tập huấn của khách hàng đ đưa ra các đề xuất tập huấn phù hợp nhằm nâng cao
năng lực cho khách hàng ;
 Quản lý vốn vay: Lựa chọn đối tượng vay vốn phù hợp, thẩm định và xét du ệt các
hồ sơ va vốn, ki m tra giám sát quá trình sử dụng và hoàn trả vốn của khách hàng,
chịu trách nhiệm thu hồi vốn va đầ đủ và đúng hạn,
 Giám sát đánh giá : Tham gia các hoạt động khảo sát và đánh giá tác động xã hội
của chương trình
Yêu cầu:
 Có bằng trung cấp trở lên về quản trị kinh doanh, phát tri n cộng đồng, tài chính và
kế toán
 Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm liên quan và kỹ năng giao tiếp cộng đồng, tiếp thị.
 Biết sử dụng má vi tính (tối thi u WORD và EXCEL).
 Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi.
 Cam kết làm việc với người nghèo
 Khả năng đi lại thường xu ên tại địa bàn dự án (80% thời gian làm việc).
Kinh nghiệm về tài chính, tín dụng ngân hàng và kế toán là lợi thế.

Các ứng cử viên quan tâm xin gửi hồ sơ về địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Đối ngoại
Đà Nẵng – 472 Hoàng Diệu – Quận Hải Châu – Tp Đà Nẵng hoặc qua Email:
luatlc@danang.gov.vn . Điện thoại: (0236) 3552343
Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 11/11/2018
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