
 
CƠ HỘI VIỆC LÀM 

 
Ban Tài chính vi mô, Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam (TNTGVN) cần tuyển 01  CÁN BỘ TÍN DỤNG tại chi 

nhánh Kim Động ,  Hưng Yên. 

 

Nhiệm vụ chính:  

 Phát triển khách hàng: khảo sát địa bàn, tìm hiểu nhu cầu tín dụng, tuyên truyền quảng  bá về chương trình  

đến người dân trong cộng đồng,  lập kế hoạch và triển khai mở rộng phạm vi hoạt động;. 

 Quản lý nhóm cụm:  thành lập các nhóm vay vốn theo quy chế của chương trình, xây dựng quy chế hoạt 

động của Cụm và đảm bảo việc tuân thủ ; khảo sát nhu cầu  tập huấn của khách hàng để 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 duyệt các hồ sơ vay vốn, kiểm tra 

giám sát quá trình sử dụng và hoàn trả vốn của khách hàng, chịu trách nhiệm thu hồi vốn vay đầy 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: 

 Tốt nghiệp PTTH trở lên, ưu tiên có bằng trung cấp và hiểu biết về nông nghiệp, kinh doanh, phát triển 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 máy vi tính (tối thiểu WORD và EXCEL). 

 Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi. 

 Cam kết làm việc với người nghèo  

 Khả năng đi lại thường xuyên 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. 

 Tầm Nhìn Thế Giới là tổ chức phi chính phủ Cơ đốc. Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tương tự sẽ là 

lợi thế. 
 

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:  

- Đơn xin việc (theo mẫu của TNTGVN)  

 

Mời các ứng cử viên quan tâm vào trang  website tuyen dung  để lấy mẫu đơn xin việc và bản mô tả công việc hoặc 

xin liên hệ văn phòng:  
Ban tài chính vi mô chi nhánh Kim Động,  

UBND huyện Kim Động, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động,  tỉnh Hưng Yên. 

ĐT: 03213810229  

 

Hồ sơ xin việc gửi về địa chỉ:  

Ban Con người và Văn hóa  

Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới, tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội 
Điện thoại: 04.39439920  

Hoặc gửi về email: job_application@wvi.org 

 

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

 

Các ứng cử viên có cơ hội bình đẳng, không phân biệt tôn giáo, dân tộc và giới tính. 

Mức lương cùng các chế độ đãi ngộ và các cơ hội phát triển nghề nghiệp sẽ dành cho  

người trúng tuyển tương xứng với trình độ, kinh nghiệm và trách nhiệm trong công việc.  

 

 

http://www.wvi.org/re-advertise-cán-bộ-tín-dụng-tại-kim-động
mailto:job_application@wvi.org

