
Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật Việt Nam

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC V1/0

Báo cáo trực tiếp cho vị trí:

Cấp giao KPI:

Tiêu chí đánh giá

1

-

-

-

-

-

2

- 

-

3

-

A. THÔNG TIN CHUNG

Văn phòng đại diện Trưởng VP đại diện

Địa điểm làm việc: Điều kiện làm việc:

Mã tài liệu:

Lần ban hành:

Ngày hiệu lực: 21/06/2022

Nhiệm vụ 2: Quản lý nhân sự của văn phòng

200 Xuân Thủy, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

17 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Chức danh: Quản lý văn phòng đại diện tại Đà nẵng/ Hồ Chí Minh Cấp bậc:

Nhân viên Nhân viên nghiệp vụ

Phòng/Bộ phận: Trưởng VP đại diện

Quản lý tài sản, trang thiết bị văn phòng: Lập danh sách theo dõi, 

lên kế hoạch mua, bảo trì, tu sửa các trang thiết bị, tài sản của công 

ty phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, đảm bảo cho thiết bị ở 

trạng thái hoạt động bình thường, đảm bảo quá trình làm việc tốt 

nhất của nhân viên theo quy trình của công ty.

Chuẩn bị cho nhân viên đi công tác: mua vé máy bay, đặt khách 

sạn,.. 

Đón tiếp khách đến làm việc tại văn phòng.

B. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

C. NHIỆM VỤ CHÍNH

Nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ 1: Hành chính văn phòng

Quản lý hồ sơ, giấy tờ: Tiếp nhận, chuyển đi, lưu trữ các loại giấy 

tờ, hồ sơ, công văn,… đến và đi của văn phòng. Sau đó chuyển đến  

các bộ phận có liên quan khác theo quy trình của công ty.

Chuẩn bị, sao chụp, in ấn các tài liệu của Văn phòng theo yêu cầu 

của trưởng VP đại diện.

Làm việc với cơ quan chức năng của địa phương khi cần

Quản lý, là đầu mới liên hệ với các đơn vị thuê văn phòng của công 

ty 

Tuyển dụng, đào tạo nhận sự tại văn phòng đại diện theo quy trình 

của công ty

Nhiệm vụ 3: Hạch toán báo sổ.

Lưu trữ hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính nhân sự nói chung 

của nhân viên tại văn phòng: chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm, sinh nhật, 

hiếu, hỉ…

Vào sổ thu - chi các chi phí tại văn phòng, lưu trữ giấy tờ liên quan 

đến chi phí văn phòng (ủy nhiệm chi, séc, hóa đơn….) làm báo cáo 

gửi tổng công ty theo quy định.
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Mã tài liệu:

Lần ban hành:

Ngày hiệu lực: 21/06/2022

4 Nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Tổng giám đốc, Trưởng văn phòng đại 

diện hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền
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Mã tài liệu:

Lần ban hành:

Ngày hiệu lực: 21/06/2022

Phê duyệt Chữ ký: Ngày:

Người nhận việc Chữ ký: Ngày:

Bản MTCV này sau khi được ký bởi tất cả các bên liên quan sẽ thay thế cho các Bản MTCV cho vị trí này đã được lập trước đây. Bằng việc ký vào Bản 

MTCV này, CBNV cam kết đã đọc và hiểu nội dung các công việc cần thực hiện.

Chủ trì soạn thảo Chữ ký: Ngày:

Thẩm định Chữ ký: Ngày:

E. XÁC NHẬN

Trang 3/3


