
 

 
  

 

ឱកាសការងារ 
ហ្វូណន មីក្រូហ្រិញ្ញវត្ថុ ភីអិលសុ ី ជាក្រមុហ ៊ុនប៊ុក្រសមពន័ធរបស់ ធនាគារ ប្ក្បសណីយរ៍មព៊ុជា រ.អ ដែលមានភាគទ៊ុនរិយ៊ុទធសាស្រសតែរ៏ងឹមាាំ គឺ ក្រុមហ្ ុន វិនិ
យោគកាណាឌីោ៉ា អីុនយវសមិនហូ្លឌីង (Canadia Investment Holding) នងិ ក្រមុហ ៊ុនហវូលឺរ៊ុនហ្វវ យណានស់ លយហូលឌងី (Fullerton 

Financial Holding) ប្នក្បទទសសិងហប៊ុរ ី ដែលជាក្រមុហ ៊ុនវនិិទោគទលើវស័ិយហិរញ្ញ វរថ៊ុែល៏បទី ម្ ោះទៅរន៊ុង និង ទក្ៅក្បទទស។ ហ្វូណន មីក្រូហ្រិញ្ញវត្ថ ុ ភីអិ
លសុ ីទទួលបានអាជាា បណ័ណ ពធីនាគារជារិប្នរមព៊ុជាជាផ្លូវការ ទៅប្ងៃទី១១ ដែសីហ្វ ឆ្ន ាំ២០១៥ ទែើមបផី្តល់ទសវារមមហិរញ្ញ វរថ៊ុ ែល់ក្បជាជនរមព៊ុជាទាំងទៅរន៊ុងរាជធាន ីនងិ
ទីជនបទ ជាមយួនងឹ   បណាត ញក្បរបិរតកិារចាំនួន៥១សាខា ទោយក្គបែណត បរ់ហូរែល់រក្មរិទែរត និងក្សរុ ទៅទូទាំងក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា ។ ទែើមបទី ល្ើយរបភាពររី
ចទក្មើនរបស់ែលួន ហ្វូណន  ក្រូវការទក្ជើសទរ ើសប៊ុគគលិរដែលមានសមរថភាពទលើម៊ុែរាំដណងជា៖ 
 

ម៊ុែរាំដណង: នាយរសាខា 

ទីតាំង: សាខាសនួល 
១. ត្ួនាទី នងិ ភាររិច្ចរមួ 
១-១       ក្ររួពិនរិយ នងិ ែឹរនាាំអន៊ុវរតឲ្យបានក្រឹមក្រូវ ចាស់លាស់ជានិចចតមទគាលការណ៍ នីរិវធិី ទសចរតីសទក្មច នងិ ទសចរតីដណនាាំទាំងឡាយរបស់ហវូណន។ 

១-២       ទរៀបចាំដផ្នការ យ៊ុទធសាស្រសត ចារដ់ចង និង ែរឹនាាំការងាររន៊ុងសាខារមួមាន៖ 

 ទរៀបចាំធនធានមន៊ុសស 
 រិចចការហវឹរហវឺននិទោជិរ 

 រិចចការទផី្ារ 
 រិចចការឥណទន 

 រិចចការក្គបក់្គងសាចក់្បារ ់

 រិចចការគណទនយយ និង ហិរញ្ញ វរថ៊ុ 
 រិចចការបទចចរវជិាា ពរ័ម៌ាន 

 រិចចការអភបិាលការងារសាខា 

១-៣ ទទលួែ៊ុសក្រូវទលើការអន៊ុវរតដផ្នការការងារក្គបដ់ផ្នរ ទាំងការទរៀបចាំ ចារដ់ចងការងាររន៊ុងរងវង ់    រួនាទឲី្យបានលអ ែឹរនាាំការងារឲ្យមានក្បសិទធភាព ក្ររួពិនរិយ 
វាយរប្មលឲ្យបានក្រមឹក្រូវ          ទោោះក្សាយរាល់បញ្ហហ ដែលបានទរើរទ ើង នងិដរលមអឲ្យបានទនទ់ពល ធានាទធវើោ៉ា ងណាឲ្យការងារក្បក្ពឹរតទៅទោយរលូន នងិ ទទលួបាន
លទធផ្លលអក្បទសើរបាំផ្៊ុរ។ 

២. ត្នួាទី នងិ ភាររិច្ចលមអតិ្ 

ទែើមបឲី្យែាំទណើ រការសាខាទាំងមូល ក្បក្ពឹរតទៅែល់ទគាលទៅ ក្បរបទោយទជាគជយ័ នាយរសាខាមាន   រួនាទី នងិ ភាររចិចទទួលែ៊ុសក្រូវរន៊ុងការអន៊ុវរតការងារលមអរិែូច
ខាងទក្កាម៖  
រ- រិចចការធនធានមន៊ុសស 
រ-១ ចូលរមួរន៊ុងការទក្ជើសទរ ើសធនធានមន៊ុសស ទោយទធវើការច៊ុោះតមោនសាវត នងិ សក្មងព់រ័៌̈ មានែល់លាំទៅឋានទៅរន៊ុងរាំបនក់្បរបិរិតការដែលសាខាតាំងទៅ។  
រ-២ ចារដ់ចង និង ទរៀបចាំធនធានមន៊ុសសទៅរន៊ុងសាខា ឲ្យបានក្រមឹក្រូវតមចាំទណោះ ជាំនាញ លរខណៈសមបរតិ បទពិទសាធន ៍នងិ រាំបនដ់ែលក្រូវទធវើក្បរបិរិតការ។ 

រ-៣ ទទលួែ៊ុសក្រូវទលើរទរឹចិរត ទែើមបរីរាធនធានមន៊ុសសលអ សក្មាបប់ទក្មើក្បរបិរិតការរន៊ុងសាខាហវូណន ក្បរបទោយក្បសិទធភាព គណទនយយភាព នងិ រមាល ភាព។ 

រ-៤ ទធវើការវាយរប្មលលទធផ្លការងារជារដ់សតងរបស់និទោជរិសាខា ទោយទធៀបទៅនឹងបទោា នការងារដែលបានរាំណរ។់   

ែ- រិចចការហវឹរហវនឺ 

ែ-១ ទទលួែ៊ុសក្រូវក្ររួពិនរិយ និង ែរឹនាាំទលើែាំទណើ រការផ្តល់ចាំទណោះែងឹបនត រន៊ុងលាំោបស់ាខារបស់ក្បធានដផ្នរជាំនាញ ឬ អនររាំណាងដែលបានចូលរមួទទលួការប
ណត៊ុ ោះបណាត លពនីាយរោា នជាំនាញទៅែល់និទោជរិទក្កាមបងាគ បឱ់្យបានទនទ់ពលទវលា នងិ ក្បរបទោយក្បសិទធភាពែពស់។ 

ែ-២ ទទលួែ៊ុសក្រូវផ្តល់ចាំទណោះែឹងែល់និទោជិរក្គបល់ាំោបថ់្នន រទ់ៅរន៊ុងសាខា ឲ្យមានសមរថភាពទពញទលញ ទែើមបបីាំទពញការងាររន៊ុងរនួាទបីានលអក្បទសើរ។ 

ែ-៣ សិរា នងិ ដសវងររឲ្យទ ើញនូវរងវោះខារ នងិ រក្មូវការហវឹរហវឺននិទោជិរក្គបដ់ផ្នរជាំនាញឲ្យបានក្រមឹក្រូវ ចាស់លាស់ នងិទនទ់ពលទវលា។  

គ- រិចាការទផី្ារ 
គ-១ ទធវើដផ្នការលរផ់្លិរផ្ល-ទសវារមម ដផ្នការផ្សពវផ្ាយ នងិ ដផ្នការងវកិាទផី្ារសក្មាបស់ាខា  ហវូណន ឲ្យបានក្រឹមក្រូវ ចាស់លាស់ និង ក្គបក់្គាន។់ 

គ-២ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ែរឹនាាំផ្សពវផ្ាយ នងិ ទាំនារទ់ាំនងសាធារណៈ  ទែើមបលីរផ់្លិរផ្ល/ទសវារមមរបស់ហវូណន ជូនែល់អរងិិជន។ 

គ-៣ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ែរឹនាាំបទក្មើអរិងជិនែូចជា៖ ការទទួលសាវ គមន ៍ការពនយល់ ការទ្ើលយរបការផ្តល់ពរ័៌̈ មានពីផ្លិរផ្ល/ទសវារមម និង ការ
ទោោះក្សាយបញ្ហហ ជាមយួអរិងជិន។ 

គ-៤ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ក្សងព់ីភាពរអូញដរអររបស់អរងិិជន ទរទ់ងទៅនងឹការទក្បើក្បាស់      ផ្លិរផ្ល/ទសវារមម របស់ហវូណន។ 



 

 
  

គ-៥ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ែឹរនាាំការក្គបក់្គងទនិននយ័របស់អរិងជិន ដែលបានទក្បើក្បាស់ផ្លិរផ្ល/ទសវារមមរបស់ហវូណន។ 

គ-៦ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ដងររា នងិ អភវិឌឍទាំនារទ់ាំនងោ៉ា ងជរិសនិទធជាមយួអរងិិជន           សកាត ន៊ុពល ទែើមបឲី្យអរងិិជនទាំងទនាោះទក្បើក្បាស់ផ្លិរផ្ល/

ទសវារមម ជាមយួហវូណនជាទរៀង       រហូរ។ 

គ-៧ ក្រួរពិនរិយទលើការក្គបក់្គង តមោនបរមិាណលរផ់្លិរផ្ល/ទសវារមម របស់ហវូណន នងិ ទធវើការវភិាគអាំពបីរោិកាសទផី្ារ ទហើយសិរាក្សាវក្ជាវអាំពបីញ្ហហ
ទពលដែលបរមិាណលរង់យច៊ុោះ។  
គ-៨ ក្ររួពនិរិយទលើការសិរាក្សាវក្ជាវ នងិ តមោនជាក្បចាាំពសីាថ នភាពគូក្បររួក្បដជង ទែើមបដីសវងររនូវចាំណ៊ុ ចខាល ាំង-ទែាយ ដែលជោះឥទិធពលែល់ក្បរបិរតកិាររបស់
ហវូណន ទហើយចារវ់ធិានការ នងិទោោះក្សាយបានទនទ់ពលទវលា។ 

 -  រិចចការឥណទន 

 -១ ច៊ុោះផ្សពវផ្ាយលរផ់្លិរផ្ល-ទសវារមម របស់ហវូណន ជាពិទសសផ្លិរផ្លឥណទន។ 

 -២ បទ ច្ ញឥណទនឲ្យបានក្រឹមក្រូវតមទគាលការណ៍ នងិ ក្គបក់្គងនូវចាំនួនអរិងជិន បរមិាណ      បទ ច្ ញឥណទនសមរ៊ុលយឥណទនសរ៊ុបតមដផ្នការ
ដែលថ្នន រម់ានសមរថរិចចរក្មូវឲ្យ។ 

 -៣ ក្បមូលឥណទន ទោយពិនរិយបញ្ា ីែរខានសងក្បារ ់នងិទោោះក្សាយឲ្យបានទនទ់ពលទវលា។ 

 -៤ ទោោះក្សាយបាំណ៊ុ ល ក្រូវដបងដចរលាំោបថ់្នន រ-់ក្បទភទអរងិិជន និងចារដ់ចងច៊ុោះទោោះក្សាយបាំណ៊ុ លឲ្យបានក្គបក់្គានត់មដផ្នការ ឬថ្នន រម់ានសមរថរិចចអាច
ទទលួយរបាន។  

ង-  រិចចការក្គបក់្គងសាចក់្បារ ់

ង-១ ធានាទធវើោ៉ា ងណារន៊ុងសាខាទាំងមូលមានសាចក់្បារក់្គបក់្គានស់ក្មាបទ់ធវើក្បរិបរតកិារ ទោយមនិឲ្យសាចក់្បារដ់ែលមនិបានទក្បើក្បាស់សល់ទក្ចើនរដនលងណា
មយួ ដែលទធវើឲ្យលាំបារដងររា នងិ ខារការក្បារ។់ 

ង-២ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ែឹរនាាំទធវើក្បរិបរតិការបទ ច្ ញ-ទទួលសាចក់្បារ ់ការបតូរក្បារ ់នងិការទផ្ទរក្បារឲ់្យបានក្រឹមក្រូវ នងិ ទនទ់ពលទវលា។ 

ង-៣ ក្រួរពិនរិយទលើរាល់ការចារដ់ចងបញ្ចូ ល នងិ បទញ្ចញសាចក់្បាររ់បស់ហវូណនក្រូវអន៊ុវរតក្បពន័ធការងារជា Dual Control នងិ មនិឲ្យមានជាោចខ់ារនូវការទធវើ
ចរាចរក្រោសក្បារដ់រលងកាល យ ឬក្រោសក្បារព់រិក្បារែ ដរមនិអាចទធវើចរាចរបាន។  
ង-៤ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងសាចក់្បារ ់(Physical Cash Management and Control) របស់សាខាហវូណន ឲ្យបានក្រមឹក្រូវ។ 

ង-៥ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងសាចក់្បារ ់(Treasury Management and Control) របស់សាខា     ហវូណនឲ្យបានក្រមឹក្រូវរន៊ុងទនាោះ រមួមាន៖   
 ក្គបក់្គង នងិ ក្ររួពនិិរយសាចក់្បារង់ាយក្សួល (Liquidity Management Control) 

 ក្គបក់្គងក្ទពយសរមម និង ក្ទពយអរមម (Asset and Liability Management)។  

ង-៦ សិរាពលីទធភាពដែលអាចចាំទណញបានសតីពីការទក្បើក្បាស់ក្បភពទ៊ុន និង ការររក្បភពទ៊ុន ទែើមប ី  គាាំក្ទែល់ក្បរបិរតកិាររបស់ហវូណន ។ 

ង-៧ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ក្គបក់្គង ររាទ៊ុរោរ ់នងិ ែរឹបញ្ាូ នសាចក់្បាររ់បស់ហវូណនឲ្យទទួលបានសនតិស៊ុែ នងិ ស៊ុវរថភិាពជានចិច។ 

ង-៨ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងសាចក់្បារជ់ារដ់សតងទធៀបនងឹបញ្ា ីឲ្យបានក្រឹមក្រូវ ចាស់លាស់ នងិ ទនទ់ពលទវលា។ 

ច-  រិចចការគណទនយយ និង ហិរញ្ញ វរថ៊ុ 
ច-១ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ែឹរនាាំការច៊ុោះបញ្ា ិកាគណទនយយ នងិ បញ្ចូលទនិននយ័រន៊ុងក្បពន័ធ       រ៊ុាំពយទូរ័តមក្បរបិរតកិារទសែារិចចទរើរទ ើងរន៊ុងសាខាហវូណន 
ទោយដផ្អរតមសរខីបក្រក្សបចាប ់នងិក្រមឹក្រូវតមក្បពន័ធគណទនយយរបស់ហវូណន ។ 

ច-២ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង និង ែឹរនាាំទផ្ទៀងផ្ទទ រ ់ និង រាបស់មរ៊ុលយសាចក់្បារដ់ែលមានជារដ់សតងទធៀបជាមយួសមរ៊ុលយដែលមានរន៊ុងបញ្ា ីទរៀងរាល់ច៊ុងប្ងៃ
នីមយួៗជាមយួដផ្នរទបឡាធកិារ។ 

ច-៣ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ែរឹនាាំទធវើរបាយការណ៍គណទនយយហិរញ្ញ វរថ៊ុសាខាហវូណន ឲ្យបានក្រឹមក្រូវ និង ទនទ់ពល។ 

ច-៤ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងដងររាសរខបីក្រគណទនយយ នងិ ឯរសារ្រព់ន័ធទផ្សងទទៀរឲ្យបានក្រមឹក្រូវទៅតមលរខណៈបទចចរទទស។ 

្-  រិចចការបទចចរវជិាា ពរ័៌̈ មាន 

្-១ ក្រួរពិនរិយទលើការទធវើឲ្យក្បារែថ្ននិទោជិរដែលគាម នសិទធិទក្បើក្បាស់ ឬ អនរខាងទក្ៅមនិក្រូវ      អន៊ុញ្ញ រឲ្យទក្បើក្បាស់រ៊ុាំពយទូរ័ទ ើយ។ 

្-២ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងបញ្ចូលរមមវធិីក្បពន័ធ (Software) ចូលរន៊ុងរ៊ុាំពយទូរ័ឲ្យបានក្រឹមក្រូវទៅតមរក្មូវការរចិចការជាំនាញនមីយួៗ ដែលមានដចងរន៊ុងបញ្ា ីសត
ងោ់ររបស់នាយរោា នហិរញ្ញ វរថ៊ុ។  
្-៣ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ក្គបក់្គងរាល់ទលែសមាៃ រ ់Server and IP Address មនិមានអនរទផ្សងទក្ៅពីនិទោជិរជាំនាញែងឹទ ើយ។ 

្-៤  ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងជួសជ៊ុល ឬ ជលួឲ្យទគជសួជ៊ុល Hardware and Software ឲ្យបានក្រមឹក្រូវ និង ទនទ់ពលទវលា។ ររណីមនិអាចទោោះក្សាយ
បានក្រូវជូនែាំណឹងជាបនាទ នែ់ល់នាយរោា នបទចចរវជិាា ពរ័ម៌ាន។ 

្-៥ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងដងររា នងិ ការ្ររ៊ុាំពយទូរ័ (Computer Hardware) ឲ្យមានែាំទណើ រការលអក្បទសើរជានចិច។ 

ជ-  រិចចការចាប ់

ជ-១ ទរៀបចាំហវរឹហវនឺែល់និទោជរិ សតីពីចាប ់ បទបញ្ហញ រតិរបស់ហវូណន ចាប ់ និង បទបញ្ហញ រតិទូទៅខាងទក្ៅដែល្រព់ន័ធទែើមបធីានាឲ្យក្បារែថ្នការអន៊ុវរតចាប់
របស់និទោជរិ បានក្រមឹក្រូវ ចាស់លាស់ នងិ ក្គបក់្គាន។់ 

ជ-២ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ឲ្យមានឯរសារចាប់្ រព់ន័ធនឹងទគាលការណ៍ នងិ នរីិវធិីទៅរដនលងសមក្សបឲ្យបានក្រមឹក្រូវតមលរខណៈបទចចរទទស។ 



 

 
  

ជ-៣ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងទរៀបចាំយ៊ុទធសាស្រសត ទែើមបទីោោះក្សាយបញ្ហហ តមក្បពន័ធរ៊ុលាការ នងិែាំទណាោះក្សាយទក្ៅក្បពន័ធរ៊ុលាការ។  
ជ-៤ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងទធវើចាំណារថ់្នន រអ់រងិិជន ដែលក្រូវបតងឹតមក្បពន័ធរ៊ុលាការ និង ដែលក្រូវទោោះក្សាយទក្ៅក្បពន័ធរ៊ុលាការ។ 

ជ-៥ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ទរៀបចាំឯរសារទសនើស៊ុាំការអន៊ុញ្ហញ របតងឹ ដែលរន៊ុងទនាោះរមួមានសាំទណើ ស៊ុាំការអន៊ុញ្ហញ របឹតង សាំណ៊ុាំ ឯរសារែចីក្បារ ់ ឯរសារទោោះក្សាយ
ទផ្សងទទៀរជាមយួអរិងជិន នងិ   អាជាា ធរ និង ឯរសារបដនថមែប្ទទទៀរែូចជា Subsidiary Ledger,  Payment in Arrears,  Monitoring Write Off Report ។ 

ជ-៦ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង ទធវើទាំនារទ់ាំនងជាមយួរ៊ុលាការ នងិ អាជាា ធរមូលោា នដែល្រព់ន័ធ។ 

ឈ-  រិចចការអភបិាលការងារសាខា 

ឈ-១ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ែឹរនាាំរិចចការរែាបាល និង ចលនូបរថមភសាខាឲ្យទទួលបាន           លទធផ្លលអរមួមាន៖ 
 បែសិណាា ររចិច នងិ ពិធកីារ 
 រិចចការរទបៀប (លិែរិទចញ-ចូល) 
 ចលនូបរថមភ (ផ្គរផ់្គងអ់គិគសន ីទរឹ ឧបររណ៍-សមាភ រ ទក្បងឥនធនៈ និង ជួលឱ្យទធវើនូវឧបររណ៍ សមាភ រការោិល័យទផ្សងៗ) 
 ក្គបក់្គងចលនក្ទពយ និង អចលនក្ទពយ 
 ទរៀបចាំការោិល័យ 

 និទោជរិ (ទរៀបចាំទ៊ុរោរស់ាំណ៊ុាំ ឯរសារផ្ទទ ល់ែលួននិទោជរិ) 
ឈ-២ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចងទបើរបរទទចក្រោនយនតឲ្យបានក្រឹមក្រូវ។ 

ឈ-៣ ក្រួរពិនរិយទលើការចារដ់ចង នងិ ែឹរនាាំរិចចការអភបិាលស៊ុវរថភិាព-បរសិាថ ន នងិ អនាមយ័សាខាឲ្យបានលអ។ 

ញ-  រិចចការសវនរមម 
ញ-១ សក្មបសក្មលួរាល់រិចចការទាំងឡាយរបស់ការោិល័យសវនរមម រន៊ុងការទធវើសវនរមមតមសាខាឲ្យមានែាំទណើ រការលអក្បរបទោយក្បសិទធភាពែពស់។  
ញ-២ ទធវើទាំនារទ់ាំនង នងិ សិរាពីរបរគាំទហើញការទធវើសវនរមម ទរទ់ងនងឹភាពគាម នក្បសិទធភាពប្នការអន៊ុវរតការងារក្គបដ់ផ្នរទែើមបទីោោះក្សាយ នងិដរលាំអរាល់ចាំណ៊ុ ច
ែវោះខារទាំងឡាយឲ្យបានក្រឹមក្រូវចាស់លាស់ ក្គបក់្គាន ់និង ទនទ់ពលទវលា។ 

៣-  ការងារបដនថម 

៣-១ នាយរសាខា ទទលួែ៊ុសក្រូវទធវើរចិចការទផ្សងៗទទៀរ តមការចារត់ាំង ឬ តមរក្មូវការរបស់អនរក្គបក់្គងផ្ទទ ល់រន៊ុងសមរថរិចចរួនាទី។ 

៣-២ រាល់របាយការណ៍សតីពលីទធផ្លការងារ ក្រូវរាយការណ៍ជូននាយរ នាយរោា នក្បរិបរតិការ នងិ នាយរោា ន្រព់ន័ធ។ 

៣-៣ រាល់បញ្ហហ ដែលទរើរមាន្រព់ន័ធនឹងបទចចរទទសការងារ ក្រូវរាយការណ៍ជូននាយរ នាយរោា នជាំនាញ្រព់ន័ធ។ 

៣-៤ រួនាទី នងិ ភាររចិចរបស់នាយរសាខា ររាសិទធរិន៊ុងការដរដក្បទៅតមការវវិឌឍការងារតមសមយ័របស់ហវូណន។ 

៤- គ៊ុណវ៊ុឌឍ ិ
៤-១ បញ្ចបថ់្នន រប់រញិ្ហញ បក្រដផ្នរធនាគារ នងិ ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬ សញ្ហញ បក្រដែលមានរប្មលទសមើ 
៤-២ មានបទពិទសាធនោ៍៉ា ងរចិ ៦ ឆ្ន ាំទលើវស័ិយហិរញ្ញ វរថ៊ុ 
៤-៣ មានជាំនាញទាំនារទ់ាំនងទាំងការសរទសរ នងិ និោយ 

៤-៤ មានជាំនាញរន៊ុងការក្គបក់្គង និង ចារដ់ចង 

៤-៥ មានជាំនាញរន៊ុងការក្គបក់្គង និង ែរឹនាាំបានលអ 
៤-៦ មានសមរថភាពរន៊ុងការទលើរទរឹចរិតនិទោជិរ 

៤-៧ មានជាំនាញរន៊ុងការទោោះក្សាយបញ្ហហ  ររាភាពសមាៃ រ ់ទចោះបរដ់បនក្បរបទោយលរខណអាជពី 

៤-៨ មានសមរថភាពរន៊ុងក្គបក់្គងការងារចក្មុោះ 
អត្ថក្រយោជន៍ទទួលបាន    
 ក្បារដ់ែទគាលក្បររួក្បដជងទលើទផី្ារ 
 ក្បារប់៊ុពវលាភ៥០% ប្នក្បារទ់បៀវរសទគាលសក្មាប ់ 

ប៊ុណយចូលឆ្ន ាំក្បប្ពណីជារិ និងប៊ុណយភា៊ុ ាំបិណឌ  
 ក្បារឧ់បរថមភប្ងលឯរសណាា ន និងអាវយឺរ 

 ក្បារឧ់បរថមភ ប្ងលសាាំង នងិប្ងលឈនួលម៉ាូរូ (សាំរាប់
ប៊ុគគលិរក្បរបិរតកិារ) 

 ឧបរថមភទូរស័ពទសាំរាបក់្បរិបរតិការ 
 ទទលួបានការធានារា៉ាបរ់ងពីទបឡាជារិរបបសនតិស៊ុែសងគម (ប.ស.ស) 
 ផ្តល់ក្បាររ់មចសីាំរាបប់៊ុគគលិរដែលមានការក្បារទ់ប 

 ក្បាររ់ងាវ នទ់លើរទរឹចរិតក្បចាាំឆ្ន ាំ 
 ក្បារឧ់បរថមភទផ្សងៗទទៀរ តមទគាលការណ៍រាំណររ់បស់ ហ្វូណន 

យររខជនយោគជ័យ  នងឹទទួលបានចូលរមួរមមវធិបីណត៊ុ ោះបណាត ល ចាំទណោះែឹង ជាំនាញ សមរថភាពអន៊ុវរតន ៍ោ៉ា ងមានក្បសិទធភាព រែូ៏ចជាការអភវិឌឍែលួនកាល យជា
ប៊ុគគលិរដែលមានទទពទកាសលយរបស់ ហ្វូណន  ។ 
បរររទដារ់ពារយ 
 ទបរខជនមានចាំណាបអ់ារមមណ៍ សូមអទញ្ា ើញមរទទួល្រយទោយឥរគិរប្ងល និងោរ់្ រយទៅតមការោិល័យសាខា ហ្វូណន ដែលទៅជរិទលារអនរបាំផ្៊ុរ ឬ

ការោិល័យរណាត លមានអាសយោា ន អគារទលែ៩៥ មហ្វវងិីក្ពោះម៊ុនីវងស  ដរងផ្លូវទលែ ១១៨ សងាា រម់ទនារមយ ែណឌ ៧មររា រាជធានភីនាំទពញ ឬ តមរយៈអ៊ុីដមល 
recruitment@funan.com.kh ឬរអ៏ាចសារសួរពរ័ម៌ានបដនថមតមទូរសពទទលែ 069 888 114/090 9999 72។ 


