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THÔNG TIN ĐĂNG TUYỂN VỊ TRÍ : GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 
 

THÔNG TIN CHUNG  

Vị trí: Giám đốc Tài chính 

 

Phóng: Tài chính - Kế toán 

 

 

Mô tả công việc 

1 MỤC ĐÍCH 
Giám đốc tài chính (CFO) là người phụ trách chính trong mảng tài chính của 
doanh nghiệp. CFO sẽ phân tích tình hình tài chính tổng thể của doanh 
nghiệp, tính toán các khoản tài chính (đầu tư, chi phí, …) cụ thể, dự trù quỹ 
dự phòng cho doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch tài chính tổng thể của 
doanh nghiệp, sau đó đánh giá và làm báo cáo trình ban giám đốc. CFO 
đảm bảo bộ máy tài chính vận hành trơn tru để giúp doanh nghiệp trụ vững 
trên thương trường. 
 

Chức năng, nhiệm vụ: 
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các 

chiến lược phù hợp. 
- Hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp. 
- Đánh giá các dự án của doanh nghiệp trên phương diện tài chính. 
- Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ phòng cho các tình huống có rủi ro xảy ra. 
- Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho Doanh nghiệp. 
- Thiết lập chính sách quản lý tiền mặt của doanh nghiệp. 
- Quản lý và chỉ đạo hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán đảm bảo các 

hoạt động theo đúng quy định, bảo mật thông tin và hiệu quả. 
- Chỉ đạo thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, duyệt báo cáo và trình lên Ban 

lãnh đạo. 
- Thực hiện các công việc được ủy quyền khác. 

 

 

Yêu cầu 

Bằng cấp: - Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Kế toán. 
Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp tại nước ngoài, có bằng thạc 
sỹ chuyên ngành hoặc MBA trong nước và nước ngoài và 
đã từng làm tại các công ty Big 4. 

- Chứng chỉ kế toán trưởng, ưu tiên có chứng chỉ CPA, 
ACCA, FCCA 

Kinh nghiệm: - Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm chuyên môn trong đó có ít 
nhất 3 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Tài chính. Ưu tiên 
đã làm việc trong môi trường nước ngoài, ưu tiên  có kinh 
nghiệm về kế toán dự án đầu tư, M & A 

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý, ưu tiên ứng viên đã 
từng đảm nhận vị trí  tương đương 

Kiến thức: - Am hiểu pháp luật, các quy định, nguyên tắc chuẩn mực tài 
chính, kế toán. 
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Kỹ năng: - Có tầm nhìn chiến lược, khả năng nhận định, phân tích, tổng 
hợp và giải quyết vấn đề.  

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục 

- Kỹ năng hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra 

- Kỹ năng lãnh đạo 

- Kỹ năng quản lý thời gian 

- Kỹ năng thương thảo, đàm phán hợp đồng. 

 

Quyền lợi/ Môi trường làm việc 

Quyền lợi Môi trường làm việc 

 Thu nhập: Thỏa thuận  Văn phòng làm việc tiêu chuẩn 

 Pantry, thẻ gửi xe miễn phí  Môi trường thân thiện, chuyên 

nghiệp. 

 Tháng lương 13, thưởng lễ-tết.  

 Nghỉ phép, nghỉ lễ-tết hưởng nguyên lương, khám sức 

khỏe định kỳ….  

 Tham gia BHXH ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức  

 Cơ hội đào tạo.  

 

NGÔN NGỮ CV/EMAIL NHẬN HỒ SƠ 

- Hồ sơ mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng anh 

- tuyendung@halcom.vn hoặc n.t.t.diep@halcom.vn 
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