
 
 

CAREER OPPORTUNITY: 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 

− Position:   Asset Supervisor 

− Vị trí:                Quản lý tài sản 

− Salary range:   Negotiable x 13 months with potential performance bonus   

− Mức lương: Tương xứng với kinh nghiệm x 13 tháng và có thể thưởng theo hiệu quả công việc 

− Become a member of an internationally recognized renewable energy group. 

Trở thành thành viên của một công ty năng lượng tái tạo có tiếng tăm trên toàn cầu  

− Competitive market benefits including additional Health Care Insurance, a professional, friendly 

working environment and career development opportunities 

Nhiều lợi ích khác bao gồm Bảo hiểm Sức khỏe tự nguyện, môi trường làm việc chuyên nghiệp và 

thân thiện, cùng với các cơ hội thăng tiến trong công việc. 

− Report to the General Director of Pacifico Energy Vietnam or person authorized by General Director. 

Primary responsibilities (but not limited to) are: 

Báo cáo cho Tổng Giám Đốc Pacifico Energy Việt Nam hoặc người được ủy quyền bởi Tổng Giám 

Đốc. Các trách nhiệm chính (nhưng không giới hạn) như sau: 

 

Job Description 

Mô tả Công việc 

 

- Asset management:  

  Quản lý tài sản 

 

 Management of Operation and Maintenance (O&M), Loan, Equity, Security, and other contracts 

related to the projects. 

Quản lý việc vận hành và bảo dưỡng, khoản vay, vốn, an ninh và các hợp đồng liên quan đến các 

dự án 

 Based on the operation data and reports from O&M provider, prepare Monthly, Quarterly, Annual 

reports to be submitted to Sponsors and Lenders. 

Dựa trên dữ liệu hoạt đồng và các báo cáo từ đơn vị O&M, chuẩn bị các báo cáo Tháng, Quý, Năm 

để cung cấp cho các bên Nhà tài trợ và cho vay. 

 Budget/forecast/actual analysis, DSCR calculation, distribution calculation. 

Lập ngân sách / dự báo / phân tích thực tế, tính toán DSCR, tính toán phân phối, mô hình tài chính. 

 Requesting to Sponsors & Lenders for any unscheduled maintenance 

Gửi yêu cầu cho các Nhà tài trợ & cho vay cho bất kỳ việc bảo trì đột xuất nào 

 Responsible for warranty and insurance claims related to the projects. 

Chịu trách nhiệm bảo hành và yêu cầu bảo hiểm liên quan đến các dự án 

 Negotiate with related companies, community, land owners, etc. 

Đàm phán với các công ty có liên quan, cộng đồng, chủ sở hữu đất, v.v 

 Management of permits and other legal requirements during the operation of the plants. 

Quản lý giấy phép và các yêu cầu pháp lý khác trong quá trình hoạt động của các nhà máy 

 Analysis on how to maximize production and improve the plants performance. 

Phân tích về cách tối đa hóa sản xuất và cải thiện hiệu suất của nhà máy 

 Manage/read/analyze engineering and Energy Yield Analysis reports related to the project 

Quản lý / đọc / phân tích kỹ thuật và báo cáo Phân tích năng suất năng lượng liên quan đến dự án 

 Coordination with Accounting/tax firm, Auditors, Property Manager, etc. 

Phối hợp với Công ty kế toán / thuế, Kiểm toán viên, Quản lý tài sản, v.v. 

 

 

 



 
- Finance and Accounting: 

  Tài chính kế toán 

 

 Take full responsibility for accounting, finance and tax of renewable projects, including but not 

limited to daily transactions, monthly tax reports, management reporting, cashflow, budgeting, 

local financial statements’ preparation. 

Chịu trách nhiệm cho việc kế toán, tài chính và thuế của các dự án năng lượng bao gốm nhưng 

không giới hạn bới các công việc sau: các giao dịch hằng ngày, các báo cáo thuế hằng tháng, quản 

lý các báo cáo, dòng tiền, ngân sách và chuẩn bị báo cáo tài chính 

 Responsible for loan disbursement, loan schedule to ensure timely disbursement, repayment both 

interest & principal. 

Chịu trách nhiệm cho giải ngân, lịch thanh toán khoản vay đúng hạn, trả nợ cả lãi & gốc 

 Support the senior management and other team members for any ad-hoc reporting requests. 

Hỗ trợ quản lý cấp cao và các thành viên khác trong nhóm cho bất kỳ yêu cầu báo cáo đột xuất nào 

 

Requirements 

Yêu cầu 

 

 Strong financial/accounting or asset management background in real estate fund/renewable energy 

company, or project financing of financial institution. 

Chuyên ngành tài chính/ kế toán hoặc quản lý tài sản tại các công ty năng lượng tái tạo/ bất động 

sản.  

 Minimum five years of experience. Interest in renewable energy industry and willingness to learn. 

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, yêu thích lĩnh vực năng lượng tái tạo và sẵn sàng học hỏi. 

 Business English: proficient in reading, listening, writing and speaking/persuading is a must. 

Thành thạo Tiếng Anh Doanh Nghiệp, đọc, nghe, viết và nói/thuyết phục là bắt buộc. 

 Team player with loyalty and positive behavior is critical. Good reference is required. 

Trung thực và thái độ làm việc tích cực rất quan trọng. Phải được giới thiệu tốt.  

 Hard working & accept travel to provinces when required. 

Làm việc chăm chỉ và chấp nhận đi công tác khi được yêu cầu. 

 

 

Please send resume/application with expected remuneration and passport photo to Mr Son - HR Manager of 

PE Vietnam/ son.trinh@pacificoenergy.vn / 0902930388/ Unit 1103A-B, 11th floor, Me Linh Point Tower, 

2 Ngo Duc Ke street, Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh city, Viet Nam www.pacificoenergy.vn 

Vui lòng gửi CV, nêu rõ mức lương mong muốn kèm hình ảnh đại diện tới Mr. Sơn – Trưởng phòng Nhân 

sự PE Việt Nam/ son.trinh@pacificoenergy.vn / 0902930388/ Phòng 1103A-B, lầu 11, Tòa nhà Mê Linh 

Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam www.pacificoenergy.vn 

 

Pacifico Energy is an American Investor of Renewable Energy, one of the largest renewable energy 

developers in Japan with more than 1,000 MW solar and 1,000 MW offshore wind power projects under 

operation and construction/development with $ 3.5 billion in debt and equity financing since 2012. In 

Vietnam we based in Ho Chi Minh city and are operating 40MW solar power plant in Mui Ne (Binh 

Thuan) and are constructing 30 MW Wind Farm in Binh Dai, Ben Tre.  

Pacifico Energy là nhà đầu tư Hoa Kỳ trong ngành Năng lượng Tái tạo, một trong những công ty phát 

triển năng lượng tái tạo lớn nhất tại Nhật Bản với hơn 1.000MW dự án điện mặt trời và 1.000MW dự án 

điện gió ngoài khơi đang được triển khai và vận hành/phát triển với món nợ và tài trợ vốn $3,5 tỉ từ 2012. 

Pacifico Energy Vietnam có văn phòng tại Hồ Chí Minh, và đang vận hành nhà máy điện mặt trời 40MW 

tại Mũi Né (Bình Thuận) và đang xây dựng điện gió 30 MW tại Bình Đại, Bến Tre. 
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