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1 

GIÁM 

ĐỐC/ 

PHÓ 

GIÁM 

ĐỐC CHI 

NHÁNH 

 Quản lý & điều hành các công việc chung 

của chi nhánh. 

  Chịu trách nhiệm quản lý, phát triển, đào 

tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

tại chi nhánh phù hợp với định hướng của 

Tập đoàn và yêu cầu của công việc. 

 Đề xuất chiến lược & hoạch định triển 

khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng bảo 

đảm theo đúng mục tiêu và hiệu quả kinh 

doanh của Tập đoàn giao cho Chi nhánh. 

 Quản lý, triển khai các chương trình bán 

hàng theo từng giai đoạn cho chi nhánh 

hoặc phối hợp cùng với Tập đoàn 

 Quản lý các hoạt động  thuộc mảng tài 

chính kế toán của chi nhánh theo chủ 

trương & phân quyền do Tập đoàn đề ra. 

 Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển 

khai các quy định, quy trình công tác có 

liên quan đến hoạt động, kinh doanh của 

Tập đoàn 

 Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban 

Lãnh Đạo Tập đoàn 

 Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: QTKD, QTNL, 

Kinh doanh, Quản lý và các ngành có liên quan 

 Có tối thiểu 08 năm kinh nghiệm ở vị trí 

Giám đốc (Phó Giám đốc) Kinh doanh/Giám 

đốc (Phó Giám đốc) Chi nhánh/Trưởng 

phòng Kinh doanh ở các Tập đoàn, công ty có 

tối thiểu 300 CBNV trở lên 

 Giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt 

 Quản lý, điều hành tổ chức khoa học 

 Khả năng  nhìn nhận, đánh giá con người. 

 Tiếng Anh giao tiếp tốt 

 Thành thạo tin học văn phòng 

 Ưu tiên các ứng viên đã làm kinh doanh trong 

ngành Vàng bạc, Trang sức, Đá quý 

 

 

 Nam, ngoại hình khá, tuổi từ 

35 - 45. 

 Quảng giao, có nhiều mối 

quan hệ rộng rãi phục vụ 

cho công việc 

 Tác phong chuyên nghiệp, 

năng động 

 Nhiệt tình, đam mê và trách 

nhiệm với công việc 

 Không nói lắp, nói ngọng, 

giọng địa phương 

 

 

Hành 

chính 

Theo thỏa 

thuận  

2 

KẾ TOÁN 

CHI 

NHÁNH 

 Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, 

năm và các loại báo cáo khác khi có yêu 

cầu. 

 Trao đổi với cấp trên và TP. TC-KT của 

Tập Đoàn về những vấn đề bất thường, về 

quy trình hạch toán, đề xuất giải pháp để 

có hướng giải quyết tốt nhất  

 Phụ trách quản trị chi phí sản xuất, chi phí 

hoạt động nhằm tối ưu hóa chi phí.  

 Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế toán, tài 

chính kế toán, tài chính ngân hàng… 

 Tối thiểu 03  năm làm kế toán tổng hợp tại vị 

trí tương đương 

 Am hiểu, nắm vững các nghiệp vụ kế toán 

 Khả năng quản trị hệ thống tài chính, ngân 

sách, chi phí tại Chi nhánh 

 Khả năng hoạch định, dự báo tình hình, giảm 

thiểu rủi ro cho hoạt động tại Chi nhánh. 

 Nữ, tuổi từ 30 - 45, ngoại 

hình khá 

 Thái độ tích cực, trách 

nhiệm cao, trung thực 

 Tâm huyết với nghề và có 

nguyện vọng gắn bó lâu dài. 

 Nhanh nhẹn, xử lý tình 

huống tốt 

 Trung thực, thật thà, 

Hành 

chính 

Tối thiểu 5 

triệu 
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 Tiếp nhận, phân loại, tập hợp, kiểm tra hồ 

sơ tài sản cố định, công cụ dụng cụ.  

 Phối hợp với các bộ phận có liên quan để 

theo dõi quá trình sử dụng TSCĐ và 

CCDC, sửa chữa thay thế.  

 Làm việc với các cơ quan ban ngành Nhà 

nước (Tài chính, thuế, thanh tra…) 

 Giao tiếp tốt, tiếp thu nhanh 

 Thành thạo tin học văn phòng (bắt buộc đối 

với Excel) và các phần mềm Kế toán 

 Ưu tiên ứng viên lập gia 

đình và ổn định 2 con 

3 

TRƯỞNG

(PHÓ) 

QUẦY 

BÁN LẺ 

 Quản lý đội ngũ nhân viên bán lẻ tại 

Trung tâm 

 Sắp xếp phân ca điều phối công tác bán 

hàng tại Trung tâm hàng ngày 

 Tổng hợp các báo cáo bán hàng hàng 

ngày theo từng thông số cụ thể bao gồm 

doanh số, khách hàng, lợi nhuận, sản 

phẩm,… 

 Trực tiếp tư vấn bán các sản phẩm vàng, 

bạc, đá quý, kim cương, trang sức cao 

cấp. 

 Trưng bày, giám sát và chịu trách nhiệm 

chính trong việc quản lý hàng hóa của các 

quầy được giao. 

 Nắm bắt tâm lý và thị hiếu khách hàng. 

 Trực tiếp giải đáp và xử lý mọi khiếu nại 

thắc mắc của khách hàng trong thẩm 

quyền được giao. 

 Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách 

hàng. 

 Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học ở các ngành 

nghề có liên quan. 

 Có tối thiểu 06 năm làm nhân viên bán hàng 

và  03 năm làm ở vị trí Cửa hàng 

trưởng/Ttrưởng quầy/Trưởng nhóm của các 

thương hiệu cao cấp và nổi tiếng tại các 

Trung tâm thương mại lớn, cửa hàng thời 

trang cao cấp. 

 Giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt 

 Giải quyết tình huống nhanh nhẹn, chủ động 

 Khả năng tổ chức sắp xếp và triển khai công 

việc tốt 

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

 Ngoại hình khá, nam cao 

tối thiểu 1,70m; nữ cao tối 

thiểu 1,60m; hồ sơ lý lịch rõ 

ràng 

 Tuổi từ 28 - 36, không bị tật 

khúc xạ về mắt (cận, viễn, 

loạn..) 

 Giọng nói chuẩn, không bị 

ngọng, lắp, đầy lưỡi, ngắn 

lưỡi, giọng địa phương 

 Không có hình xăm trổ trên 

cơ thể 

 Đam mê với nghề 

 Thật thà, trung thực, trách 

nhiệm cao 

 Tác phong chuyên nghiệp, 

năng động 

Theo bộ 

phận 

Tối thiếu 5,5 

triệu 
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4 

NHÂN 

VIÊN 

BÁN LẺ 

 Tư vấn bán các sản phẩm vàng, bạc, đá 

quý, kim cương, trang sức cao cấp. 

 Nắm bắt tâm lý và thị hiếu khách hàng. 

 Giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng 

trong chức năng và quyền hạn. 

 Phát triển, duy trì mối quan hệ với khách 

hàng. 

 Trưng bày, theo dõi, quản lý hàng hóa của 

quầy được giao. 

 Thể hiện được hình ảnh, thương hiệu, uy 

tín của Tập đoàn. 

 Tốt nghiệp THPT 

 Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân 

viên bán hàng của các thương hiệu cao cấp, 

nổi tiếng tại Trung tâm Thương mại , các cửa 

hàng thời trang cao cấp. 

 Giao tiếp, thương lượng, thuyết phục tốt 

 Giải quyết tình huống nhanh nhẹn, chủ động 

 Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 

 

 Ngoại hình khá, nam cao 

tối thiểu 1,70m; nữ cao tối 

thiểu 1,60m; lý lịch rõ ràng 

 Tuổi từ 18 - 32, không bị tật 

khúc xạ về mắt (cận, viễn, 

loạn..) 

 Giọng nói chuẩn, không bị 

ngọng, lắp, đầy lưỡi, ngắn 

lưỡi, giọng địa phương nặng 

 Không có hình xăm trổ trên 

cơ thể 

 Yêu thích công việc bán 

hàng 

 Thật thà, trung thực, trách 

nhiệm cao 

 Tác phong chuyên nghiệp, 

năng động 

Bán lẻ 
Tối thiểu 3,5 

triệu 

5 

NHÂN 

VIÊN 

KINH 

DOANH 

 Lập báo cáo định kỳ về tình hình hàng  

hóa cao cấp và khi có yêu cầu. 

 Nhận hàng và theo dõi các hóa đơn hàng 

của Chi nhánh. 

 Quản lý và kiểm soát mặt hàng được giao, 

đảm bảo chính xác tuyệt đối. 

 Tìm hiểu và đưa ra đánh giá về xu thế và 

thị hiếu của khách hàng sử dụng sản phẩm 

trên địa bàn Chi nhánh 

 Tốt nghiệp CĐ các khối Kinh tế, Quản lý,.. 

hoặc các ngành có liên quan. 

 Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm nhân 

viên kinh doanh các ngành hàng của các Tập 

đoàn, Công ty có quy mô 100 CBNV trở lên 

và có hệ thống kinh doanh trải rộng trên 

nhiều tỉnh thành. 

 Tiếp thu và học hỏi, nắm bắt công việc nhanh 

 Quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học 

 Sử dụng được Tiếng Anh, tin học văn phòng, 

các phần mềm quản lý hàng hóa 

 Ưu tiên ứng viên đã làm kinh doanh trong 

ngành Vàng bạc Đá quý 

 Ngoại hình khá, tuổi từ 24 - 

35 

 Trung thực, thật thà, cẩn 

thận, tỉ mỉ 

 Có trách nhiệm cao trong 

công việc 

 Tác phong làm việc nhanh 

nhẹn, năng động và chuyên 

nghiệp 

Hành 

chính 

Tối thiểu 5,5 

triệu 
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NHÂN 

VIÊN 

LẬP 

PHIẾU 

 Lập và in chứng từ mua – bán hàng hóa 

tại trung tâm theo qui định của Tập đoàn. 

 Xuất chứng từ nhập, xuất đảm bảo chính 

xác,  kịp thời. 

 Lưu giữ hồ sơ chứng từ  liên quan. 

 Thực hiện các công tác hỗ trợ khác do cấp 

trên giao phó. 

 

 Tốt nghiệp TC chuyên ngành Kế toán, Tài 

chính… 

 Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở vị 

trí thu ngân hoặc thủ quỹ hoặc kế toán thông 

kê,…. 

 Giao tiếp tốt 

 Kỹ năng tin học (đặc biệt excel) tốt 

 Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, 

thống kê. 

 Nữ, ngoại hình khá, tuổi từ 

20 - 30 

 Cẩn thận, trung thực, 

nhanh nhẹn 

 Khéo léo, nhiệt tình, chăm 

chỉ 

 Có nguyện vọng gắn bó lâu 

dài. 

Bán lẻ 
Tối thiểu 3,5 

triệu 

7 

NHÂN 

VIÊN AN 

NINH 

 Canh gác, trông coi tài sản thiết bị, bảo 

đảm an ninh trật tự tại mục tiêu được 

giao. 

 Chịu trách nhiệm dắt xe, phát vé, sắp xếp, 

bố trí, hướng dẫn khách và CBNV để xe 

đúng nơi quy định. 

 Đảm bảo tốt công tác an ninh an toàn 

PCCC của Chi nhánh. 

 Kiểm soát lượng khách ra vào trong phạm 

vi được giao. 

 Phát hiện bất thường và báo cáo cấp trên 

kịp thời. 

 Giải quyết các phát sinh, sự cố xảy ra 

trong thẩm quyền cho phép.  

 Tốt nghiệp THPT 

 Tối thiểu 01 năm làm việc tại vị trí An ninh, 

Bảo vệ, Giám sát 

 Khả năng chủ động, tự giác cao 

 Chịu được áp lực công việc như tăng ca, thêm 

giờ 

 Có khả năng giao tiếp, hướng dẫn khác 

 Nam, cao tối thiểu 1m70, 

ngoại hình tương đối, sức 

khỏe tốt, không cận thị, 

không nói lắp, nói ngọng 

 Tuổi từ 18 - 40,  

 Lý lịch rõ ràng 

 Không có tiền án, tiền sự 

 Không có hình xăm trổ trên 

cơ thể. 

  Ưu tiên ứng viên đã từng 

đi nghĩa vụ quân sự. 

An ninh 
Tối thiểu 3,5 

triệu 

8 

THỢ SỬA 

CHỮA, 

TÂN 

TRANG 

VÀNG, 

BẠC 

 Sửa chữa và tân trang các sản phẩm được 

khách hàng đạt chất lượng yêu cầu, đảm 

bảo uy tín và thương hiệu của Tập đoàn. 

 Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng 

về chuyên môn, sản phẩm trong phạm vi 

và quyền hạn cho phép. 

 Tốt nghiệp THPT 

 Đã từng làm các công việc tương tự 

 Nắm bắt nhanh vấn đề 

 Giao tiếp khá 

 Chủ động trong công việc 

 Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các 

xưởng sản xuất vàng, bạc, đá quý 

 Nam, tuổi từ 18 - 40 sức 

khỏe tốt 

 Trung thực, thật thà, khéo 

léo, nhanh nhẹn, kiên trì, 

tỉ mỉ 

Hành 

chính 

Tối thiểu 3,5 

triệu hoặc thỏa 

thuận 

 

 CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 
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1. Lương, thưởng: 

- Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên + các phụ cấp khác tùy theo từng vị trí cụ thể 

- Lương tháng 13 bằng tối thiểu bằng 1 tháng lương hiện hưởng. 

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9… 

- Thưởng kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm. 

- Thưởng đột xuất theo từng chương trình sự kiện chung của Tập đoàn  

- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. 

2. Chế độ đãi ngộ khác:  

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ như BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể (24/24), thăm hỏi ốm đau, tai nạn, Hiếu 

Hỉ…và các ngày Lễ Tết khác. 

- Được hưởng chế độ đãi Khám chữa bệnh đặc biệt biệt dành cho Nhân viên có thâm niên, các cấp Quản lý và người thân của 

cấp Quản lý tại các bệnh viện có uy tín của Hà Nội như Vinmec, Việt Pháp, Hồng Ngọc, Đại học Y… 

- Thường xuyên có các hoạt động ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV. 

3. Thời gian và môi trường làm việc: 

- Thời gian làm việc:   

+ Hành chính: 8h30-17h30 từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7 

+ Bán lẻ: Ca sáng: 9h00 – 15h00, ca chiều: 14h00-20h00, ca Full: 9h00-20h00; nghỉ 1 ngày/ tuần (không rơi vào thứ 

7, chủ nhật); làm đủ 3 loại ca/ tuần (theo sự sắp xếp của trưởng quầy), các ca thay đổi theo tuần 

+ An ninh: làm tối thiểu 28 công/ tháng; Ca sáng: 7h00 – 19h00; ca chiều: 19h00 – 7h00 (ngày hôm sau); thời gian 

làm thêm (quá 8h/ ca) sẽ được tính hệ số Lương ngoài giờ. 

- Làm việc tại chi nhánh Hải Phòng 

- Được đào tạo kỹ về nghề trước khi bắt đầu công việc. 

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến trong nghề nghiệp. 

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, nhân văn cao, thân thiện và cởi mở. 


