
 Không xác định thời hạn

Trọng số (%)

45%

15%

2%

5%

5%

5%

5%

10%
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5%

I. THÔNG TIN CHUNG: (*)

Chức danh công việc Chuyên viên costing Mã chức danh: SA02

Phòng/ ban/ bộ phận Phòng CS & Supply Chain

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC

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

Loại hợp đồng Thời vụ Xác định thời hạn

II. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC: (*)

Báo giá nội bộ được cung cấp kịp thời và đúng tiến độ kế hoạch chào bán hàng hóa của công ty

Các chi phí trong cơ cấu giá thành được tính đúng - đủ theo đúng quy định của công ty 

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 SA& Costing 

Chức danh dưới quyền trực tiếp

Chức năng (*) Nhiệm vụ (*) Kết quả đầu ra (*)

Tính giá bán hàng

 Tiếp nhận và xử lý báo giá ngoài tariff: 

- Yêu cầu hiểu thông tin cơ bản của hàng hóa đáp ứng nhu cầu công việc 

tính giá cho mỗi nhu cầu tính giá

- Làm việc với các nhóm liên quan để lấy đủ thông tin khi xử lý giá

- Yêu cầu lấy đúng, đủ chi phí của từng nhu cầu tính giá. Đảm bảo các chỉ 

tiêu, thông số của bản tính theo chuẩn qui định chuẩn công ty

- Thực hiện các qui tắc tính giá theo qui trình tính giá

Báo giá cho sales và tham chiếu vào xét điểm 

đánh giá tại KIP

Kiểm tra, tính giá và hoàn thiện bản giá tariff của công ty định kỳ (quí, 

năm) . Hoặc trường hợp có biến động bất thường (chi phí đầu vào, tỷ giá.. 

thay đổi). Yêu cầu thực hiện đúng, đầy đủ theo qui trình tính giá

Bảng tariff chuẩn công ty

Làm giá nội bộ cho nhánh DTD khi có yêu cầu

Kiểm soát bản giá bán hàng 

Bản giá được ban hành/ thông báo kip thời và đúng đối tượng có nhu cầu. ( 

ví dụ: định kỳ quý ban hành giá quý; báo giá kịp thời cho các yêu cầu giá 

theo nhu cầu). Thông qua file chào giá và theo dõi hiệu suất

Cập nhật bản giá mới – thu hồi các bản giá hết hiệu lực theo quy định quản 

lý giá của công ty đến các bộ phận liên quan

Kiểm soát và thương lượng giá mua 

hàng

Kiểm tra tính chính xác / phù hợp giá mua từng nhu cầu theo đúng giá đã 

ký kết / thỏa thuận với nhà cung và điền phiếu ERP khi có nhu cầu đặt hàng

Số liệu ERP và Tham chiếu vào xét điểm đánh 

giá tại KIP

Theo dõi biến động / lịch sử giá mua để đề xuất mức giá mua cần cho từng 

giao dịch/ theo yêu cầu của Trưởng nhóm và/ hoặc Giám đốc khối kinh 

doanh

Định hàng năm, tổng hợp và phân tích giá mua hàng, phối hợp với nhóm 

kế hoạch & mua hàng để đưa ra kế hoạch/ định mức giá mua cần cho kỳ 

kinh doanh kế tiếp hoặc khi có yêu cầu từ phòng KD và BGĐ

Thực hiên báo cáo liên quan trong quá trỉnh quản lý giá theo yêu cầu từ 

team leader/ ban giám đốc

Về nhân lực (*)

Có quyền đề xuất các chính sách phúc lợi liên quan đến bản thân lên cấp trên trực tiếp 

Các nhiệm vụ khác được phân công hợp lý bởi Cấp trên trực tiếp Đảm bảo hiệu quả và kịp thời

IV. QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Về tài chính (*) Không có



x

x

x

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

Về thông tin (*)

1. Chịu trách nhiệm số liệu thực hiện trong các báo giá 

2. Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp số liệu, thông tin để phục vụ công việc.

3. Báo cáo kịp thời những bất thường trong quá trình xử công việc đến quản lý trực tiếp để kịp thời can thiệp

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

5. 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 

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

Ký văn bản, quyết định, công văn (*)

Quan hệ bên trong công ty Sales, CS Indent, CS DTD, Kế toán, Logistic, Giao nhận, QA&RA 

Quan hệ bên ngoài công ty Nhà cung cấp

V. QUAN HỆ CÔNG VIỆC: (*)

Tên đơn vị, chức danh phối hợp Mục đích

Quan hệ báo cáo Báo cáo trực tiếp cho trưởng nhóm SA&Costing

VI. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC (*)

Thời gian làm việc Giờ hành chính Làm việc theo ca

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:

VII. TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 

Trình độ học vấn tối thiểu: - Cao đẳng

Kinh nghiệm tối thiểu - Đào tạo đầu vào hoặc 1 năm kinh nghiệm cùng ngành nghề

Trang thiết bị:

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.

Điều kiện làm việc nặng nhọc, có rủi ro 

đối với sức khỏe

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

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

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

Chuyên môn Quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, xuất nhập khẩu…

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 600+ / IELTS 5.5+

- Ưu tiên các bạn có ý chí chăm học học, kiên nhẫn chịu được áp lực công vuệc Bảo mật thông ;

- Cẩn thận, tỉ mỉ;

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp tốtcông việc;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Kỹ năng làm việc nhóm, độc lập.

- Kỹ năng phân tích, đánh giá số liệu  

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 costing

- Kỹ năng bổ trợ

Nêu các kỹ năng bổ trợ khác như sử dụng các chương trình, 

phần mềm, máy tính, sử dụng các thiết bị hỗ trợ cho công 

việc

Theo khung từ điển năng lực hành vi đối với vị trí chuyên viên costing

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

Yêu cầu khác:


