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Kiểm đếm, giao nhận tiền mặt:
Kiểm đếm, chọn lọc tiền theo
đúng quy định của NHNN,
NHCT. Kiểm tra tiền lẫn loại,
tiền không đủ tiêu chuẩn lưu
thông, tiền giả, tiền nghi tiền
giả để xử lý theo quy định; Sử
dụng thiết bị máy móc kiểm
đếm, phân loại tiền, máy đóng
bó tiền, các thiết bị kiểm định
nội, ngoại tệ; Nạp tiền vào các
hộp tiền tiếp quỹ ATM; Hỗ trợ
Thủ kho/Giao dịch viên giao
nhận tiền mặt; Phản ánh kịp
thời đến Giám đốc Trung
tâm/Trưởng phòng quản lý kho
quỹ những hiện tượng bất
thường trong quá trình kiểm
đếm.
Quản lý tiền mặt: Quản lý tiền
mặt của GDV tại TTQLTM khi
được phân công.
Vận chuyển tiền mặt, tài sản:
Phụ trách chung trên đường
vận chuyển, chịu trách nhiệm
đảm bảo an toàn toàn bộ hàng
đặc biệt được vận chuyển; Tổ
chức và thực hiện việc giao
nhận, bốc xếp, vận chuyển
hàng đặc biệt; Báo cáo Lãnh
đạo Trung tâm khi có tình
huống mất an toàn xảy ra trên
đường vận chuyển; Thực hiện
các thủ tục xuất, nhập khẩu tiền
ngoại tệ tại cơ quan Hải quan
(nếu có).
Tiếp quỹ ATM: Nhận các hộp
tiền ATM đã niêm phong để
đưa vào máy ATM; Lấy và

Yêu cầu công việc

Trình độ:




Tốt nghiệp Cao Đẳng hệ chính quy, các
chuyên ngành về kinh tế/tài chính/ngân
hàng/kế toán trở lên
Có hiểu biết về hoạt động ngân hàng, công
tác ngân quỹ
Có khả năng nhận biết tiền thật, tiền giả
Kỹ năng, phẩm chất:









Thao tác tin học văn phòng cơ bản
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô hạng
B2 trở lên
Cẩn thận, chu đáo, có tinh thần trách
nhiệm cao
Tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Ứng xử
văn minh, lịch sự; giao tiếp tốt.
Phẩm chất chính trị rõ ràng, đạo đức tư
cách tốt, trung thực, thật thà; chấp hành
các chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lịch sử
bản thân tốt, không tham gia vào các tệ
nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, đạo
đức nghề nghiệp.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến. Có tinh
thần trách nhiệm với công việc, đáp ứng
được thời gian theo yêu cầu công việc, sẵn
sàng hỗ trợ đồng nghiệp.
Độ tuổi, sức khỏe, nơi thường trú:





Không quá 35 tuổi
Sức khoẻ tốt, ngoại hình khá
Ưu tiên ứng viên là nam, tuổi đời không
quá 30, có hộ khẩu thường trú tại Đà
Nẵng





kiểm đếm số tiền còn lại trong
các hộp tiền lấy từ ATM.
Các nhiệm vụ khác theo phân
công của Trưởng phòng Quản
lý tiền mặt và kho quỹ và Ban
giám đốc Trung tâm Quản lý
tiền mặt Đà Nẵng
Tuân thủ đúng các quy định
của Ngân hàng Nhà nước,
NHTMCP Công thương Việt
Nam trong việc thực hiện
nhiệm vụ được giao.

