
DỰ ÁN STEP – VIỆT NAM  

MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Ngày :  Cập nhật:  
Thông tin chung 

Tiêu đề công việc:  Nhân viên phân tích tài chính 
Báo cáo :  Chuyên gia Quản trị rủi ro và tài chính quốc tế  
Hình thức công việc: Nhân viên toàn thời gian 
Nơi làm việc: Hà Nội, Việt Nam và đi công tác tới các tỉnh phạm vị dự án STEP 

Mô tả công việc/ Mục tiêu chung 
 
Nhân viên phân tích  tài chính sẽ làm việc chặt chẽ với Cố vấn Quản lý Rủi ro và Tài chính Quốc tế để thực hiện thiết 
kế, phát triển và triển khai chiến lược giám sát rủi ro đã được cải thiện phù hợp với cấp độ các bên thụ hưởng dự án 
nhắm đến. Cụ thể hơn, ứng viên sẽ tích cực hỗ trợ việc xác định, phân tích và báo cáo các biến cố rủi ro hiện hành đối 
với các đơn vị kinh doanh của toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Để làm việc này, Nhân viên phân tích tài chính sẽ 
tham gia phát triển một bộ công cụ hoạt động hỗ trợ người dùng cuối của hệ thống thông tin quản lý (MIS) trong việc 
ứng dụng lành mạnh khung giám sát rủi ro đã được cải thiện. Ứng viên sẽ đóng góp vào việc triển khai các phương 
pháp vận hành xuất phát từ khung giám sát này thông qua một loạt các hoạt động xây dựng năng lực theo đó tập huấn 
sẽ chiếm một vai trò trung tâm. 
 

Trình độ chuyên môn cụ thể 
Học vấn: 
• Bằng Đại học về Tài chính & Ngân hàng hoặc Kế toán 
• Kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro tài chính là một lợi thế lớn 
• Kiến thức cơ bản trong phân tích thống kê là một lợi thế 
• Kiến thức cơ bản trong hệ thống thông tin quản lý là một lợi thế 

Kinh nghiệm: 
• Kinh nghiệm từ 1 đến 3 năm trong lĩnh vực ngân hàng và / hoặc các hệ thống CNTT (hệ thống thông tin quản lý) 
• Kinh nghiệm phân tích dữ liệu tài chính và các công cụ trực quan để phát hiện tỷ lệ rủi ro và các mô hình với một 

loạt các phương pháp phân tích 
• Kiến thức về các hệ thống ứng dụng thường thấy trong một tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng lõi, chuyển 

tiền điện tử, hệ thống thanh toán, hệ thống xếp hạng tín dụng và hệ thống thông tin quản lý 
• Quen thuộc với phần mềm nghiệp vụ thông minh, tốt nhất là với Microsoft Power BI 
• Kinh nghiệm trong việc chuẩn bị báo cáo điều hành để hỗ trợ quá trình ra quyết định của quản lý cấp trung và cấp 

cao 
• Kiến thức viết câu lệnh truy vấn SQL cơ bản (được xem xét)  

Ngoại ngữ: 
• Thành thạo các kỹ năng tiếng Anh trong đọc, viết và nói. 

Trách nhiệm (Bao gồm dưới đây nhưng không giới hạn) 

Hỗ trợ kỹ thuật: 

• Liên tục theo dõi, điều chỉnh phân loại các đơn vị trong hệ thống theo bộ tiêu chí được điều chỉnh định kỳ; 
• Sử dụng các báo cáo MIS đầu ra, thực hiện giám sát và đánh giá định kỳ, theo một bộ tiêu chí đang phát triển, tỷ lệ 

rủi ro trong các thực thể kinh doanh của mạng trình bày một hồ sơ rủi ro cao hơn  
• Lập báo cáo tóm tắt hàng tháng về tình hình rủi ro chung và dần dần tập huấn các nguồn lực của Ngân hàng Hợp 

tác lập báo cáo theo yêu cầu báo cáo của ban lãnh đạo 
• Cộng tác trong việc xác định phương pháp giám sát rủi ro và phát triển các công cụ hỗ trợ để Ngân hàng hợp tác sử 

dụng các thực hành giám sát, chuẩn mực, chính sách và quy trình, điều chỉnh cho phù hợp với môi trường công 
nghệ mới hiện có. 



• Hỗ trợ nhận diện và xác định những cải tiến cho các báo cáo đầu ra và chức năng hoạt động của hệ thống thông tin 
quản lý (MIS) 

• Xác minh những phân tích rủi ro và kết luận của chuyên viên phân tích của Ngân Hàng Hợp tác và hỗ trợ tăng cường 
tính thoả đáng tổng thể của quá trình hoạt động và kết quả đầu ra 

• Tham gia phân loại của các tiêu chí phát hiện rủi ro (báo động / cảnh báo / ngưỡng), yêu cầu báo cáo và hành động 
theo dõi liên quan đến phương pháp giám sát rủi ro được cải thiện sẽ được triển khai 

• Liên tục tìm kiếm những cải tiến tiềm năng cho các công cụ hoạt động, đặc biệt là các báo cáo đầu ra và các chức 
năng của MIS, liên quan đến phương pháp giám sát rủi ro 

• Tham gia vào việc lập tài liệu (như quy trình, thủ tục, sơ đồ, hướng dẫn sử dụng, nội dung đào tạo, vv) liên kết với 
các giải pháp và hỗ trợ chuyển giao chuyên môn cho Ngân hàng hợp tác 

• Trao đổi thông tin kịp thời về những kiến thức và/ hoặc những phát hiện chính cho những điều phối viên dự án 
• Dịch các tài liệu kỹ thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại, nếu cần 
• Phiên dịch cho chuyên gia kỹ thuật quốc tế trong các cuộc họp chuyên môn /các chuyến công tác, nếu cần 
• Lập biên bản cuộc họp và các tài liệu liên quan khác, nếu cần. 

Kỹ năng / năng lực 
• Khả năng phân tích mạnh mẽ và ý thức học hỏi tìm hiểu về quản lý rủi ro và hệ thống thông tin tài chính 
• Kỹ năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ là một lợi thế 
• Kỹ năng giao tiếp và giao tiếp tốt 
• Kỹ năng tổ chức tốt, làm việc nhóm tốt, đi vào chi tiết, kỷ luật cao, và trưởng thành. 

Các yêu cầu công việc khác 
Thực hiện các nhiệm vụ khác không được mô tả cụ thể trong tài liệu mô tả công việc này khi có thoả thuận với chuyên 
gia quản lý rủi ro và tài chính quốc tế và/hoặc Giám đốc dự án. Nhân viên phân tích tài chính sẵn sàng đi công tác trong 
Việt Nam tại các tỉnh phạm vi dự án STEP theo yêu cầu. 

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam 
Tên:  
Ngày: 
Chữ ký: 
 



STEP – VIETNAM 

JOB DESCRIPTION 

Date: Update: 
General Information 

Job title:  Financial Analysis Officer  
Reports to:  International Financial & Risk Management Advisor  
Category: Full-Time Staff 
Duty station: Hanoi, possible travelling to the STEP provinces 

Scope of Work/General Objectives 
The Financial Analysis Officer will closely work with the International Financial & Risk Management Advisor for the 
realization of the design, development and deployment of an improved risk monitoring strategy at the level of the 
beneficiaries targeted by the project. More specifically, she/he will actively provide support in identifying, analyzing, 
and reporting on the risk incidence prevailing within the business units of the entire People’s Credit Funds network. 
To do so, the Financial Analysis Officer will collaborate to the development of a set of operational tools supporting 
the end users of the Management information system (MIS) in the sound application of the improved risk monitoring 
framework. She/he will contribute to the deployment of the operational methodology derived from the framework 
thanks to a set of capacity-building actions among which coaching will occupy a central role.  
 

Specific Qualifications 
Education: 
• Must have completed a University degree in Finance & Banking or Accounting 
• Basic knowledge in financial risk management is a significant plus 
• Basic knowledge in statistical analysis is a plus 
• Basic knowledge in management information systems is a plus. 

Experience: 
• One to 3 years of experience in banking operations and/or IT systems (management information systems) 
• Experience in financial data analysis and visualization tools to detect risk incidence and patterns with a wide 

range of analytical methods 
• Knowledge about the application systems commonly found in a financial institution, such as core banking, 

electronic fund transfer, payment system, credit rating system and management information systems 
• Familiar with business intelligence software, preferably with Microsoft Power BI 
• Experience in preparing executive reports to support the decision-making processes of middle and senior 

management. 
• Knowledge in writing basic SQL queries (preferable) 

Languages: 
• Proficient English skills in reading, writing, and speaking. 

Responsibilities (non-exclusive) 
Technical assistance: 

• Continuously monitor and adjust the classification of the business entities of the network according to periodically 
revised set of criteria 

• Using the output reports of the MIS, perform periodic watch and assessment, according to an evolving set of 
criteria, the risk prevalence in the business entities of the network presenting a higher risk profile  

• Prepare monthly executive summaries on the overall situation of the risk prevalence and gradually coach 
designated Co-opBank resources according to the reporting needs of the expressed by their top management 

• Collaborate in the definition of a risk monitoring methodology and in the development of the supporting operational 
tools so that supervision practices, norms, policies, and processes used by Co-opBank are adapted to the new 
technological environment in place 

• Support the identification and definition of the improvements to the output reports and operational functionalities 
of the management information system (MIS) 

• Perform validations of the risk analysis and conclusions made by the Co-opBank analysts and provide support to 
strengthen the overall adequacy of the operational process and outputs  



• Participate to the characterization of the risk detection criteria (alert/warning/thresholds), reporting requirements 
and follow-up actions associated to the improved risk monitoring methodology to be deployed 

• Constantly be on the lookout for potential improvements to the operational tools, especially the output reports 
and functionalities of the MIS, associated to the risk monitoring methodology  

• Participate in the development of the documentation (i.e. policies, procedures, flowcharts, user guides, training 
content, etc.) in link with the solutions and supporting the expertise transfer to Co-opBank 

• Communicate timely key insights and findings to the project team coordinators 
• Translate the technical documents from English to Vietnamese and vice-versa, if required 
• Interpret for international technical advisor in technical meetings/missions, if required 
• Write meeting minutes and other relevant documents, if required. 

Skills/Competencies 
• Strong analytical abilities and eager to learn about risk management and financial information systems 
• Strong data processing skill is an advantage 
• Strong interpersonal and communication skills 
• Well organized, team player, detail-oriented, disciplined and mature. 

Working Specifications 
Perform other job-related tasks not specifically described in this job description upon mutual agreement with the 
International Financial & Risk Management Advisor and/or Field Project Director. The Financial Analysis Officer will 
be available to travel occasionally within Vietnam to STEP provinces as required. 

Place: Hanoi, Vietnam 

Name:  

Date: 

Signature: 
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