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TÊN VỊ
TRÍ VIỆC
LÀM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

KHUNG NĂNG
LỰC

Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt ộng nghề nghiệp
Dịch vụ
việc làm

1. Vị trí, chức trách:
Thực hiện các công tác về Dịch vụ
việc làm
2. Qu n hệ công việc:
- Công chức, viên chức, người lao
động của Trung tâm;
- Các trường, cơ sở giáo dục nghề
nghiệp;
- Phòng Lao động - Thương binh
và xã hội quận, huyện và các cơ
quan, ban ngành, đoàn thể khác có
liên quan;
- Trung tâm dịch vụ việc làm các
tỉnh, thành phố.
3. Nhiệm vụ chính:
- Tư vấn chuyên sâu cho người lao
động về kỹ năng thi tuyển, về tạo
việc làm, tìm việc làm ngoài nước;
về chính sách, pháp luật lao động
người Việt Nam đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài; tư vấn chính
sách, pháp luật lao động và việc
làm cho các đơn vị sử dụng lao
động là công ty tư vấn du học, các
doanh nghiệp, đơn vị hoạt động
dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng
- Tiếp nhận đăng ký tuyển sinh,
tuyển dụng lao động của cho đối
tác là các công ty tư vấn du học và
các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động
dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở
nước ngoài
- Tiếp nhận đăng ký đi học tập, làm
việc ở nước ngoài của người lao

1. Năng lực cốt lõi:
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng làm việc
nhóm
- Khả năng phân tích,
xử lý tình huống
- Kỹ năng soạn thảo
văn bản
2. Năng lực quản lý:
3. Năng lực chuyên
môn:
- Giải quyết vấn đề
- Tham mưu để lập kế
hoạch và thực hiện
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động (trực tiếp, trực tuyến hay gián
tiếp)
- Giới thiệu đi học tập, làm việc ở
nước ngoài cho người lao động ph
hợp với khả năng và nguyện vọng
- Tổ chức thông tin, sơ tuyển lao
động để lựa chọn những người đủ
điều kiện, đáp ứng yêu cầu của cho
đối tác là các công ty tư vấn du học
và các doanh nghiệp, đơn vị hoạt
động dịch vụ đưa lao động đi làm
việc ở nước ngoài
- Thực hiện quản lý mạng lưới
Cộng tác viên hỗ trợ việc làm
- Quản lý, cập nhật danh sách đi
học tập, làm việc ngoài nước của
người lao động do Trung tâm giới
thiệu hoặc cung ứng trong thời gian
theo quy định của pháp luật
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giới
thiệu lao động vay tại Ngân hành
chính sách xã hội địa phương Theo
dõi, thống kê báo cáo tình hình vay
của người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng
- Hỗ trợ người lao động di chuyển
ra nước ngoài làm việc và các hỗ
trợ khác theo quy định của pháp
luật
- Lập báo cáo nhu cầu tuyển sinh,
tuyển dụng của các công ty tư vấn
du học và các doanh nghiệp, đơn vị
hoạt động dịch vụ đưa lao động đi
làm việc ở nước ngoài và kết quả
kết nối đi học tập, làm việc ngoài
nước theo định k hàng quý
- Thực hiện chế độ báo cáo định k ,
đột xuất khi được yêu cầu
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi
được lãnh đạo phân công
Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
Kế toán
1. Vị trí, chức trách:
1. Năng lực cốt lõi:
Thực hiện công tác kế toán của - Có khả năng làm
Trung tâm
việc độc lập, năng
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2. Qu n hệ công việc:
Công chức, viên chức, người lao
động của Trung tâm
3. Nhiệm vụ chính:
- Tham mưu với lãnh đạo phòng,
xây dựng và trình ban hành kế
hoạch và dự toán, công văn, tờ
trình, quyết định,… có liên quan
đến nguồn kinh phí chi hoạt động
quản lý bảo hiểm thất nghiệp
(BHTN), nguồn thu hoạt động sự
nghiệp, kinh phí các dự án, kinh phí
chi thường xuyên ngân sách địa
phương, không thường xuyên ngân
sách địa phương, chương trình mục
tiêu và giám sát việc sử dụng ngân
sách nhà nước hàng năm được cấp
theo quy định pháp luật hiện hành
- Tham mưu với lãnh đạo phòng,
xây dựng và trình ban hành kế
hoạch về trang thiết bị, sửa chữa cơ
sở vật chất, quản lý, kiểm kê, đánh
giá tài sản công, theo dõi, tổ chức
sửa chữa, thay thế và bảo quản tài
sản thuộc danh mục tài sản được
trang cấp b ng nguồn kinh phí chi
hoạt động quản lý BHTN, nguồn
thu hoạt động sự nghiệp của Trung
tâm, chi thường xuyên ngân sách
địa phương, không thường xuyên
ngân sách địa phương, chương
trình mục tiêu
- Theo dõi hạch toán, quyết toán
kinh phí chi hoạt động quản lý
BHTN, nguồn thu hoạt động sự
nghiệp, kinh phí dự án, chi thường
xuyên ngân sách địa phương,
không thường xuyên ngân sách địa
phương, chương trình mục tiêu
- Báo cáo tài chính năm đối với
nguồn kinh phí chi hoạt động quản
lý BHTN, nguồn thu hoạt động sự
nghiệp, kinh phí dự án, chi thường
xuyên ngân sách địa phương,

động, nhiệt tình, có
trách nhiệm.
- Xử lý tình huống
- Khả năng phân tích
- Kỹ năng giao tiếp
tốt, trung thực, cẩn
thận
- Kỹ năng phối hợp
- Kỹ năng soạn thảo
văn bản
2. Năng lực quản lý:
3. Năng lực chuyên
môn:
- Có năng lực nghiệp
vụ kế toán, hiểu rõ và
nắm vững chế độ kế
toán hiện hành.
- Thực hành nghiệp
vụ chính xác và đúng
qui định.
- Sử dụng thành thạo
máy vi tính (phầm
mềm kế toán).
- Giải quyết vấn đề
- Lập kế hoạch và
thực hiện
- Tham mưu và tạo sự
đồng thuận
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không thường xuyên ngân sách địa
phương, chương trình mục tiêu
- Báo cáo theo yêu cầu của Trung
tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm,
Cục Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài
chính các nội dung liên quan đến
định suất BHTN, nguồn kinh phí
chi hoạt động quản lý BHTN, chi
thường xuyên ngân sách địa
phương, không thường xuyên ngân
sách địa phương, chương trình mục
tiêu
- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ
biến các văn bản của Nhà nước về
quản lí tài chính thuộc nguồn kinh
phí chi hoạt động quản lý BHTN,
chi thường xuyên ngân sách địa
phương, không thường xuyên ngân
sách địa phương, chương trình mục
tiêu
- Quản lý, thuê mướn, dự thảo hợp
đồng và điều động các phương tiện
phục vụ công tác cho công chức,
viên chức và người lao động theo
quy định pháp luật hiện hành
- Bảo quản, lưu trữ chứng từ kế
toán theo qui định pháp luật hiện
hành
- Theo dõi, đối chiếu tình hình sử
dụng kinh phí với ngân hàng, kho
bạc
- Thực hiện các công việc phát sinh
khác theo phân công nhiệm vụ từng
thời điểm của kế toán trưởng
Công tác tổ 1. Vị trí, chức trách:
chức
Thực hiện các công tác về tổ chức
bộ máy, quản trị nhân sự của Trung
tâm
2. Quan hệ công việc:
Công chức, viên chức, người lao
động của Trung tâm
3. Nhiệm vụ chính:
- Tham mưu với lãnh đạo phòng,

1. Năng lực cốt lõi:
- Xử lý tình huống
- Khả năng phân tích
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng phối hợp
- Kỹ năng soạn thảo
văn bản.
2. Năng lực quản lý:
3. Năng lực chuyên
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xây dựng và trình ban hành Kế
hoạch, công văn, danh sách, tờ
trình,.. có liên quan đến công tác tổ
chức bộ máy, nhân sự của Trung
tâm như: tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại; đào tạo, bồi dưỡng, điều
động, điều chuyển; thi đua-khen
thưởng, kỷ luật, đánh giá công
chức, viên chức, kê khai thu nhập,
tài sản; lương và các chế độ chính
sách của công chức, viên chức và
người lao động: nâng lương,
chuyển ngạch, xếp lương, nghỉ hưu,
cho thôi việc; quản lý và lưu trữ hồ
sơ nhân sự của Trung tâm...
- Thực hiện chế độ báo cáo định k ,
đột xuất
- Theo dõi và cập nhật các thông tin
của công chức, viên chức và người
lao động vào Phần mềm quản lý hồ
sơ cán bộ công chức, viên chức
thành phố Cần Thơ của Sở Nội vụ
- Thực hiện công tác cập nhật thông
tin và thông báo biến động lao
động trên Cổng thông tin việc làm
Cần Thơ
- Theo dõi, lập các thủ tục về chế
độ BHXH, BHYT, BHTN cho
công chức, viên chức và người lao
động theo quy định
- Dự họp và ghi biên bản theo sự
phân công của lãnh đạo phòng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do
lãnh đạo Phòng phân công

môn:
- Giải quyết vấn đề
- Lập kế hoạch và
thực hiện
- Tham mưu và tạo sự
đồng thuận

