MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC VỊ TRÍ TUYỂN PHÒNG MUA SẮM (MẢNG CNTT)
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Hà Nội

Mô tả công việc
 Tham gia dự thảo chính sách, quy định, quy
trình mua sắm tài sản trên cơ sở các quy định pháp
luật và quy định liên quan của VietinBank.
 Tổng hợp, rà soát khối lượng công tác mua sắm
tài sản trên toàn hệ thống, xây dựng danh mục
thuộc phạm vi mua sắm tài sản tập trung.
 Mô tả, đặc tả yêu cầu với các HHDV CNTT.
 Rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai
mua sắm với từng hạng mục, tài sản trong năm trên
cơ sở KH mua sắm tài sản CNTT được BLĐ phê
duyệt.
 Khảo sát thị trường, trực tiếp mua sắm, tham gia
BQLDA/ Tổ mua sắm theo hạng mục được phân
công.
 Soạn thảo hợp đồng, tham gia đàm phán hợp
đồng với nhà cung cấp.
 Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo tài sản
mua sắm được cung cấp, nghiệm thu, bàn giao, bảo
hành theo đúng thỏa thuận.
 Thực hiện thủ tục thanh quyết toán sau khi
nghiệm thu.
 Cập nhật, theo dõi danh mục về tiến độ mua
sắm, ngân sách sử dụng.
 Lập báo cáo đánh giá hiệu quả mua sắm.
 Chủ động tư vấn, giải quyết các tình huống phát
sinh trong quá trình thực hiện mua sắm.
 Tư vấn sử dụng HHDV CNTT đảm bảo tính
tương thích hệ thống trong hiện tại và tương lai phù
hợp với sự tăng trưởng của Vietinbank.

Yêu cầu
 Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên
ngành công nghệ thông tin
Trình độ ngoại ngữ: thông thạo tiếng Anh
tương đương chứng chỉ C trở lên hoặc tương
đương.
- Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, đấu thầu qua
mạng.
 Kiến thức chuyên môn
- Am hiểu Luật Đấu thầu.
- Am hiểu về các loại hàng hóa dịch vụ liên quan
đến lĩnh vực công nghệ thông tin, các thiết bị công
nghệ dùng cho ngân hàng.
- Am hiểu về thị trường công nghệ thông tin, xu
hướng phát triển của thị trường, am hiểu về các
nhà cung cấp hàng hóa CNTT trên thị trường (đặc
biệt là phần cứng).
 Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
liên quan đến công nghệ thông tin tại ngân hàng
và tổ chức tài chính, công ty chứng khoán…
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu mua
sắm hàng hóa công nghệ thông tin trong doanh
nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty
chứng khoán
 Kỹ năng/Khả năng:
- Quản lý nhóm, làm việc theo nhóm.
- Khả năng liên hệ đa bên, kỹ năng điều phối tốt.
- Kỹ năng quản lý danh mục và tiến độ mua sắm,
kỹ năng đàm phán hợp đồng tốt.
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Mô tả công việc

 Tham gia dự thảo chính sách, quy định, quy
trình mua sắm tài sản trên cơ sở các quy định pháp
luật và quy định liên quan của VietinBank.
 Mô tả, đặc tả yêu cầu với các HHDV CNTT.
 Rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai
mua sắm với từng hạng mục, tài sản trong năm trên
cơ sở KH mua sắm tài sản được BLĐ phê duyệt.
 Khảo sát thị trường, trực tiếp mua sắm, tham gia
tổ mua sắm theo hạng mục được phân công.
 Soạn thảo hợp đồng, tham gia đàm phán hợp
đồng với nhà cung cấp.
 Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo tài sản
mua sắm được cung cấp, nghiệm thu, bàn giao, bảo
hành theo đúng thỏa thuận.
 Thực hiện thủ tục thanh quyết toán sau khi
nghiệm thu.
 Cập nhật, theo dõi danh mục về tiến độ mua
sắm, ngân sách sử dụng.
 Lập báo cáo đánh giá hiệu quả mua sắm.
 Chủ động tư vấn, giải quyết các tình huống phát
sinh trong quá trình thực hiện mua sắm.

Yêu cầu
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn
phòng: Word, Excel, Powerpoint.
- Sử dụng thành thao ngoại ngữ: tiếng Anh
 Yêu cầu trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ
thông tin
- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh
- Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, đấu thầu qua
mạng.
 Kiến thức chuyên môn
- Am hiểu Luật Đấu thầu.
- Am hiểu về các loại hàng hóa dịch vụ liên quan
đến lĩnh vực công nghệ thông tin, các thiết bị công
nghệ dùng cho ngân hàng.
- Am hiểu về thị trường công nghệ thông tin, xu
hướng phát triển của thị trường, am hiểu về các
nhà cung cấp hàng hóa CNTT trên thị trường (đặc
biệt là phần cứng).
 Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực liên quan đến công nghệ thông tin tại ngân
hàng và tổ chức tài chính
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu mua
sắm hàng hóa công nghệ thông tin trong doanh
nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính.
 Kỹ năng/Khả năng:
- Khả năng liên hệ đa bên, kỹ năng điều phối tốt.
- Kỹ năng quản lý danh mục và tiến độ mua sắm,
kỹ năng đàm phán hợp đồng tốt.
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn
phòng: Word, Excel, Powerpoint.

