
STEP – VIETNAM 

JOB DESCRIPTION 

Date: February 3, 2021 Update:  
General Information 

Job title:  IT Officer 
Reports to:  Field Project Director and International IT Advisor  
Level of supervision:  None 

Category: Full-Time Staff 
Duty station: Hanoi, Vietnam with occasional travel to STEP provinces 

Job Description 
 
The IT Officer will assist with design, implementation, evaluation, selection and architecture of the different IT solutions 
proposed by STEP to Co-operative Bank of Vietnam (CBV) and PCF network. The resource will be a key member of the 
business development team, who is seen as a technical and functional platform expert. This role will interface directly 
with Co-op Bank Departments (Credit, Risk Management, IT Center, etc.) and as well as work with other IT providers 
and partners to ensure appropriate delivery of technology solutions in accordance with business requirements and 
objectives. 
 
Primary Responsibilities: 
 

• Collaborate on complex projects while working effectively with internal and external stakeholders such as 
business, operations, IT and vendors. 

• Collaborate with teams and individuals towards project timelines and identify issues and mitigate risks while 
providing a professional experience and a common objective. 

• Maintain and develop excellent relationships with the key partners by closely working with them to optimize and 
enhance the integration of the new IT solutions; 

• Recommend solutions to facilitate coordination of partner’s business and IT needs (for banking transactions and 
operations) and evaluate the financial, human and organizational impacts; 

• Develop, clarify and manage the scope of the project, defining project deliverables and achieving targeted 
outcomes 

• Analyze the needs and evaluate the options for consolidating, improving or introducing IT banking and other 
specialized solutions allowing for integrated monitoring of PCF operations and financial performance in addition 
to the integration of new products and services; 

• Define the configuration specifications and business analysis requirements of the solution(s); 
• Perform quality assurance validations, support the coordination of some activities and ensure a harmonious and 

well-adapted implementation of the technological changes in the enterprise and subsidiaries; 
• Collaborate to the design, documentation and implementation of the operational processes related to the new IT 

system and tools and that will be adapted to the existing practices, norms, policies and corporate obligations (risk 
management, supervision, control, compliance, financial management, etc.) of the partner; 

• Constantly be on the lookout for ways to improve tools supporting the monitoring and operational processes that 
can have added value to the project partners; 

• Participate in the design of tools supporting the introduction and scale up of operational and management 
processes associated to risk management, performance management, and the core system for managing 
information and transactions; 

• Support staff of the PCF network in adapting the new technological environment to practices, norms, policies and 
corporate obligations (risk management, supervision, control, compliance, financial management, etc.); 

• Develop the associated documentation (policies and procedures, user guides, training manuals, etc.) for 
specialized solutions; 

• Provide training, coaching and expertise transfer to the Co-opBank and the PCF staff; 



• Contribute and maintain a synergy between the various stakeholders of the project to promote a smooth 
implementation of the organizational changes; 

• Communicate timely key insights and findings to the project team coordinators; 
• Maintenance of the solutions implemented. 
 

The position will closely work with the International IT Advisor for the realization of project deliverables by supporting 
her/him in the successful completion of the analytical, design, testing and deployment tasks of the IT Solutions and the 
other information tools that are to be identified, selected and implemented within the PCF network.  
 

Required Technical and Professional Expertise 
Education: 
• Must have a University degree or above in IT / Computer Science  

 
Job Requirements: 
• Fluent in English (reading, writing, speaking).  
• Minimum 3 years of experience in Business / IT solution analysis, Quality Assurance and working with large and 

complex data warehouse systems with hand-on data architecture experience. 
• Proven experience in preparing IT system’ requirements and testing.  
• Highly interested in trends related to digital finance. 
• Sound knowledge of IT architecture and a global vision of technologies (software and Fintechs, Databases, 

Networks, cloud, and security etc.).  
• Good knowledge in generating process documentation, IT’s solution 
• Strong written and verbal communication skills including technical writing skills 
• Experience in providing high quality analytical feedback. 
• Demonstrates a rational and organized approach to the tasks undertaken and an awareness of the need to achieve 

quality. 
• Interpersonal skills. 
• Well organized, team player, patient, dedicated, tactful, autonomous, disciplined and mature. 

Preferred Technical and Professional Expertise  

• Experience in IT project management; 
• Experiences in Banking and Finance sector is an advantage; 
• Knowledgeable in BI technologies, EBS;  
• Experience working in international projects with offshore team; 
• Strong influencing and negotiation skills with effective communication (oral and written). 

Working Specifications 
Perform other job-related tasks not specifically described in this job description upon mutual agreement with the 
International IT Advisor that requires the prior approval of the Field Project Director. The IT Officer will be available to 
travel frequently within Vietnam to STEP provinces as required. 

Place: Hanoi, Vietnam 

Name:  

Date: 

Signature: 

 



DỰ ÁN STEP – VIỆT NAM  
MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Ngày : 03/02/2021 Cập nhật:  
Thông tin chung 

Tiêu đề công việc:  Nhân viên CNTT 
Báo cáo :  Giám đốc dự án và Chuyên gia CNTT quốc tế  
Mức độ giám sát:  Không có 

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 
 
Nhân viên CNTT sẽ hỗ trợ việc thiết kế, triển khai, đánh giá, lựa chọn và kiến trúc các giải pháp CNTT khác nhau cho 
STEP để đề xuất cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (NHHT) và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Ứng viên 
sẽ là thành viên chủ chốt của đội ngũ phát triển nghiệp vụ, được coi như một chuyên viên kỹ thuật và có chuyên môn 
nghiệp vụ. Ứng viên sẽ làm việc trực tiếp với các phòng ban của NHHT (tín dụng, quản lý rủi ro, Trung tâm CNTT, v.v.) 
cũng như với các đơn vị cung cấp và đối tác CNTT khác nhằm đảm bảo cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp với 
các mục tiêu và yêu cầu nghiệp vụ. 
 
Trách nhiệm chính: 
 

• Cộng tác trong nhiều dự án phức hợp và làm việc hiệu quả với các đơn vị, cá nhân liên quan trong nội bộ và 
bên ngoài về nghiệp vụ, vận hành, CNTT và các đơn vị cung cấp; 

• Cộng tác với các nhóm và cá nhân làm việc theo tiến độ dự án, xác định các vấn đề và giảm thiểu rủi ro trong 
quá trình chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và vì một mục tiêu chung;  

• Duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với các đối tác chính của dự án, bằng việc phối hợp chặt chẽ với họ 
nhằm tối ưu hóa và tăng cường việc tích hợp các giải pháp CNTT mới; 

• Đề xuất các giải pháp để tạo điều kiện cho việc kết hợp các nhu cầu nghiệp vụ và CNTT của đối tác (cho các 
giao dịch và hoạt động ngân hàng) và đánh giá các tác động về tài chính, con người và tổ chức; 

• Phát triển, xác định rõ và quản lý phạm vi dự án, kết quả đầu ra và đạt được các kết quả mục tiêu của dự án; 
• Phân tích nhu cầu và đánh giá các phương án để củng cố, cải thiện hoặc giới thiệu các giải pháp về CNTT ngân 

hàng và các giải pháp chuyên biệt khác cho phép giám sát hoạt động và tình hình tài chính của QTDND đồng 
thời tích hợp các sản phẩm và dịch vụ mới; 

• Xác định thông số cấu hình và yêu cầu phân tích nghiệp vụ của (các) giải pháp; 
• Kiểm soát việc đảm bảo chất lượng, hỗ trợ điều phối một số hoạt động và đảm bảo việc thực hiện hài hòa và 

thích ứng với các thay đổi công nghệ trong doanh nghiệp và các công ty con; 
• Cộng tác trong thiết kế, xây dựng tài liệu và thực hiện các quy trình hoạt động liên quan đến hệ thống và các 

công cụ CNTT mới được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn, tiêu chuẩn, chính sách và quy định hiện hành đối 
với doanh nghiệp (quản lý rủi ro, giám sát, kiểm soát, tuân thủ, quản lý tài chính, v.v.); 

• Thường xuyên tìm kiếm các phương thức cải thiện công cụ hỗ trợ quy trình giám sát và vận hành để mang đến 
nhiều lợi ích hơn cho các đối tác dự án; 

• Tham gia vào việc thiết kế các công cụ nhằm hỗ trợ việc giới thiệu và mở rộng quy trình quản lý và hoạt động 
liên quan đến quản lý rủi ro, quản lý hiệu suất, và hệ thống cốt lõi cho việc quản lý thông tin và giao dịch; 

• Hỗ trợ các cán bộ nhân viên hệ thống QTDND thích ứng với môi trường công nghệ mới về mặt thực hành, tiêu 
chuẩn, chính sách và quy định hiện hành đối với doanh nghiệp (quản lý rủi ro, giám sát, kiểm soát, tuân thủ, 
quản lý tài chính, vv); 

• Tham gia vào việc phát triển các tài liệu liên quan (chính sách và quy trình thủ tục, hướng dẫn sử dụng, hướng 
dẫn đào tạo, vv) cho các giải pháp chuyên biệt; 

• Đào tạo, huấn luyện và chuyển giao chuyên môn cho cán bộ của NHHT và QTDND; 
• Đóng góp và duy trì sự hợp tác giữa các đơn vị liên quan khác nhau của dự án nhằm thúc đẩy thực hiện suôn 

sẻ những thay đổi về tổ chức; 
• Truyền đạt kịp thời những vấn đề nhận thức và những phát hiện chính tới các điều phối viên đội ngũ dự án; 



• Duy trì các giải pháp đã được thực hiện. 
 

  Vị trí này sẽ làm việc chặt chẽ với Chuyên gia CNTT quốc tế để thực hiện các công việc của dự án bằng cách hỗ trợ 
chuyên gia quốc tế hoàn thành tốt nhiệm vụ phân tích, thiết kế, thử nghiệm và triển khai Giải pháp CNTT và các công cụ 
thông tin khác được xác định, lựa chọn và thực hiện trong hệ thống QTDND. 
 

Kinh nghiệm kỹ thuật và năng lực chuyên môn cần thiết 
Trình độ học vấn: 
• Phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên về CNTT / Khoa học Máy tính 

Yêu cầu công việc: 
• Thông thạo tiếng Anh (đọc, viết, nói); 
• Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong phân tích giải pháp nghiệp vụ / CNTT, Đảm bảo chất lượng và làm việc với các hệ 

thống kho dữ liệu lớn và phức hợp với kinh nghiệm cấu trúc dữ liệu thực hành; 
• Kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các yêu cầu và kiểm thử hệ thống CNTT; 
• Quan tâm đến các xu hướng liên quan đến tài chính kỹ thuật số; 
• Kiến thức vững về cấu trúc CNTT và tầm nhìn toàn cầu về công nghệ (phần mềm và Fintech, Cơ sở dữ liệu, mạng, 

các giải pháp điện toán đám mây và bảo mật, v.v.); 
• Có năng lực xây dựng tài liệu quy trình, giải pháp CNTT; 
• Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt bao gồm kỹ năng viết tài liệu kỹ thuật; 
• Có kinh nghiệm đưa ra phản hồi phân tích chuyên môn cao; 
• Có cách tiếp cận hợp lý và tổ chức đối với các nhiệm vụ được thực hiện và đảm bảo về mặt chất lượng; 
• Kỹ năng giao tiếp; 
• Kỹ năng tổ chức tốt, làm việc theo nhóm, kiên nhẫn, tận tâm, khéo léo, tự chủ, kỷ luật và trưởng thành. 

 

Chuyên môn kỹ thuật ưu tiên 

• Có kinh nghiệm quản lý dự án CNTT;  
• Có kinh nghiệm về lĩnh vực Tài chính Ngân hàng là một lợi thế; 
• Có kiến thức về công nghệ BI, EBS; 
• Kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế với đội ngũ nước ngoài;  
• Kỹ năng đàm phán và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ với kỹ năng giao tiếp tốt bằng lời nói và văn bản. 

Kỹ thuật làm việc 
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 CNTT quốc tế, cần có chấp thuận trước của Giám đốc dự án. Nhân viên CNTT sẵn sàng đi công tác thường xuyên 
trong Việt Nam tại các tỉnh phạm vi dự án STEP theo yêu cầu. 

Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam 

Tên:  

Ngày: 

Chữ ký: 
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