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IV_QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Về tài chính (*)
* Được quyền ký duyệt và và chịu trách nhiệm đối với các khoản chi phí phục vụ cho công tác quản lý đơn hàng mua  và các hoạt động khác 

được giao, theo kế hoạch dưới  5 triệu đồng; các khoản đột xuất dưới 1 triệu đồng.

Về nhân lực (*)

* Phối hợp với TN Mua hàng và TP. CS&SA đề ra các chính sách, chương trình hoạt động về CNNV thuộc bộ phận mua hàng 

* Chịu trách nhiệm về hoạt động kế hoạch của đơn vị

* Được quyền tư vấn, góp ý hay phê duyệt tuyển dụng các chức danh: chuyên viên mua hàng ; Nhân viên POM

* Được đề xuất khen thưởng, kỷ luật các đối tượng thuộc bộ phận mua hàng 

Thông báo lịch hàng về đến Bp. Logistics để chuẩn bị khai báo nhận hàng và chuẩn bị 

kho hàng để tiếp nhận hàng; BP. Kế hoạch để phân bổ sản lượng hoặc điều chỉnh nhu 

cầu mua phù hợp trong kỳ kinh doanh 

Các nhiệm vụ khác được phân công hợp lý bởi Cấp trên trực tiếp

Quản lý đơn hàng mua 

Trực tiếp soạn thảo hợp đồng mua hàng/ hoặc PO theo đúng quy trình mua hàng 

Đặt mua hàng nhà cung ứng đúng theo yêu cầu, giá cả, số lượng, chất lượng

Theo dõi và điều phối hàng hóa về đáp ứng kế hoạch kinh doanh 

Trực tiếp tiếp nhận và xử lý các khiếu nại liên quan đến hồ sơ & chứng từ gửi hàng  

theo đúng chính sách quản lý ngành hàng và yêu cầu của BP. Logitisc

Theo dõi và lập hồ sơ thanh toán tiền hàng nhà cung ứng theo qui định của BP. Kế 

toán 

Soạn thảo và xét soát hợp đồng phân phối/ đại lý --> phối hợp tư vấn các điều khoản 

thương mại (phương thức thanh toán, điều kiện giao hàng)  trong hợp đồng phân 

phối/ đại lý

Đánh giá  nhà cung ứng định kỳ hoặc khi có bất thường (về: khả năng cung ứng hàng 

hóa, thời hạn thanh toán; hồ sơ giao hàng; thời gian xử lý khiếu nại) 

Lập và cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà cung cấp vào hệ thống quản lý phần mềm và 

tuân thủ thực hiện theo quy chế quản lý hàng hóa  

Chức năng (*) Nhiệm vụ (*)

Kiểm soát và thực thi các hoạt động 

mua hàng 

Am Hiểu hàng hóa cần mua; cơ cấu ngành hàng - thị trường và chính sách quản lý 

chất lượng/ ngành hàng và vận dụng linh hoạt các kiến thức này trong suốt quá trình 

mua hàng  --> Hiểu cơ bản hàng hóa cần mua; cơ cấu ngành hàng - thị trường và 

chính sách quản lý chất lượng/ ngành hàng  

Tiếp nhận kế hoạch nhu cầu từ BP Kế hoạch & Phòng Kinh Doanh; phân tích và lập 

kế hoạch mua hàng tối ưu --> Tiếp nhận nhu cầu từ BP Kế Hoạch, Kinh Doanh kiểm 

tra, đối chiếu thông tin, hồ sơ, giấy phép đảm bảo tất cả thông tin đúng & đủ

Trực tiếp thương lượng và đàm phán với nhà cung ứng trong và ngoài nước các điều 

kiện - điều khoản mua hàng tối ưu 

Loại hợp đồng Thời vụ  Xác định thời hạn 

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: (*)

1. Giám sát và/ hoặc thực hiện quy trình mua hàng hóa tuân thủ quy định quản lý hàng hóa kinh doanh của công ty

2. Thực hiện đánh giá nhà cung ứng hàng hóa và dịch vụ; tìm kiếm đối tác mới để tạo nguồn dự trữ 

3. Mua đúng chất lượng/ đúng hàng cần mua/ đúng nhà cung ứng đã được xét duyệt, đúng chính sách quản lý ngành hàng  

III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:(*)

Quy trình công việc liên quan Theo quy trình làm việc của công ty

Cấp trực tiếp quản lý Trưởng nhóm Mua hàng 

Chức danh dưới quyền trực tiếp Không 

I. THÔNG TIN CHUNG: (*)

Chức danh công việc Chuyên viên mua hàng Mã chức danh: PUR02

Phòng/ ban/ bộ phận Phòng CS & SC

Mã số tài liệu: QC - NS - 01

Ngày hiệu lực: 01/07/2020

Ngày cập nhật: 01/07/2020

Lần cập nhật: 01

Số trang: 01

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC



x

x

x

Ghi chú: (*) là phần thông tin bắt buộc phải nhập

VI. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC (*)

Yêu cầu khác:

Các chữ ký dưới đây của người giữ chức vụ được mô tả, người quản lý trực tiếp và giám đốc đã đọc và trao đổi và đồng ý rằng các thông tin hoàn toàn phản ánh chính xác công việc được giao.

Ban Giám đốc Quản lý trực tiếp Người thực hiện công việc

Kỹ năng quản lý  Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên mua hàng

Kỹ năng bổ trợ Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên mua hàng

Thái độ và hành vi Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên mua hàng

Kiến thức Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên mua hàng

Kỹ năng cần thiết Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên mua hàng

Kỹ năng chuyên môn Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên mua hàng

Chuyên môn

Chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề

Yêu cầu ngoại ngữ và tin học - Công nghệ thông tin cơ bản (Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft Power Point).

- TOEIC 800+ / IELTS 7.0+

VII. TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Trình độ học vấn tối thiểu: - Tốt nghiệp ĐH các ngành Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương

Kinh nghiệm tối thiểu - Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm, ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo theo lộ trình Công ty

Bảo hộ lao động Đồng phục Bảo hộ lao động

Môi trường làm việc Điều kiện làm việc bình 

thường, 

Điều kiện làm việc tương đối nặng nhọc, có rủi ro.

Phương tiện đi lại Tự túc phương tiện đi lại. Công ty hỗ trợ phương tiện đi lại và công tác phí khi đi công tác.

Được trang bị phương tiện đi lại, cụ thể:

Trang thiết bị:

Quan hệ bên ngoài công ty 1. Liên hệ nhà cung cấp, các đối tác, khách hàng, đơn vị vận chuyển 

và các đơn vị cơ quan hữu quan khác liên quan đến yêu cầu công việc 

Thời gian làm việc Giờ hành chính Làm việc theo ca

Quan hệ báo cáo Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm mua hàng 

Quan hệ bên trong công ty 1. Thường xuyên liên hệ TBP gửi và nhận thông tin 

2. Thường xuyên liên hệ các nhóm, phòng ban khác trong công ty 

theo chức năng nhiệm vụ phối hợp.

Ký văn bản, quyết định, công văn (*) Ký nháy các đơn hàng/ hợp đồng mua bán; trình duyệt TP CS&SA các hợp đồng mua bán có tổng giá trị hợp đồng trên 3 tỷ đồng; hợp đồng 

mua bán của các mặt hàng thuộc nhóm hàng ETO; khách hàng/PO có nhu cầu mới tăng hơn 50% so với doanh số năm trước

Ký nháy các văn bản thông báo lịch giao hàng/ tình hình hàng hóa đến khách hàng và nhà cung cấp

V. QUAN HỆ CÔNG VIỆC: (*)

Tên đơn vị, chức danh phối hợp Mục đích

Về thông tin (*)
1. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp số liệu, thông tin để phục vụ công việc.

2. Giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan trong phạm vi chức năng cho phép. 

3. Hướng dẫn, đào tạo nhân viên tiềm năng 

4. Đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến quy trình, quy định, các kiến thức chuyên môn có lợi cho công tác quản lý phù hợp 

5. Được từ chối các yêu cầu thực hiện, xử lý, cung cấp thông tin sai qui định công ty và luật pháp  


