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Ngày  
Date: 15 Jul 2020 

 Họ và tên cấp quản lý 
Manager name: Tran Thi Hanh 

 
Chức danh 
Job title: IT Project Manager 

  
Chức danh cấp quản lý 
Manager title and GCF level: Senior Manager/ GCF 6.2 

Vị trí 
Job level: 

Project Manager (GCF 
5.2) 

 Phòng /Ban  
BU/Division: IT 

 
  
Mục đích công việc 
Job purpose 
Vui lòng cung cấp tóm tắt mục đích và mục tiêu công việc 
Please provide a summary of the purpose and objective of the job. 

 As a Project Manager in Sun Life's IT organization, the incumbent will be responsible for planning,monitoring and 
implementing projects in supporting of Sun Life’s business plans and goals.   

 The Project Manager role has responsibility for complete life cycle management and accountability of project initiatives 
assigned, ensuring compliance to SLF project management policies, standards and procedures.  

 With assignment of line manager, Project Manger leads project team that are assigned with a matrix management model 

 Support IT Business Partner/ Account Manager to communicate and update project related things to business functions 

 
Trách nhiệm chính 
Major accountabilities 
Chỉ ra 5-6 trách nhiệm chính của công việc (không phải của nhân viên). Miêu tả cụ thể cần phải đạt được những mục tiêu gì, cách 
thức và lý do. Sử dụng các động từ khi bắt đầu mỗi câu. Tránh sử dụng các từ đồng nghĩa. Ghi rõ phần trăm thời gian cần sử dụng 
vào mỗi trách nhiệm. Tổng phần trăm cộng lại phải bằng 100% 
Identify 5-6 major accountabilities of the job (not the employee). Describe these accountabilities by what is to be accomplished, 
how and why. Use action verbs to begin each sentence. Avoid the use of acronyms. Include the approximate percentage of time 
spent on each accountability. The percentages below should sum up to 100. 

 Manage all phases of IT application development projects, including initiation, planning, execution, implementation, and post-
implementation activities, leveraging best practice standards and processes set out by the PMO and other industry organizations 
(including PMI)  

 Develop detailed project plan, cost estimation, resource planning for modules in projects in conjunction with project team members and 
other involved IT and business teams  

 Manage project scope and risks. Investigate and make recommendations on issues that challenge scope boundaries  

 Monitor and report on project traction and progress and, as necessary, coordinate the development, discussion, propose corrective action 
and/or contingency plans  

 Create project status reports highlighting critical issues and status of the project to Project Manager and project skateholders  

 Manage client relations to ensure that project delivery expectations are specified and met  

 Engage project stakeholders and communicate project updates to ensure buy in and project success (examples: meetings, status 
updates) 

 Work with multi-site project teams across time zones 

 Plan and implement change management work as project deliverables are rolled out, including activities such as training, communication, 
and documentation  

 Ensure project deliverables meet/exceed the project sponsor's specified expectations  

 Ensure project activities and deliverables adhere to internal quality standards 
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Kiến thức chuyên môn 
Specialized knowledge 
Danh sách các loại kỹ năng, kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết cho công việc 
List specific types of technical or professional skills and knowledge required for the job. 

 Minimum four years of experience in managing/ co-ordinating Information Technology projects utilizing project 
management methodologies and associated processes, practices, and deliverables  

 Has experience with project scheduling tools (eg. MS-Project)  

 Strong knowledge of Information Technology tools, products, and trends 

 Good understanding of Software Development Life Cycle (SDLC), preferably both waterfall and Agile. 

 Good organizational skills and ability to prioritize wide range of tasks  

 Observe and suggest continuous improvements to the project management practice 

 Strong interpersonal and communication skills (verbal & written)  

 Good problem solving and decision making skills  

 Ability to handle a high volume of work with many deadlines to meet  

 Ability to work effectively with little supervision, minimal direction and frequent interruptions 

 Familiarity with insurance and financial industry 

 
Xử lý vấn đề 
Behavioural Skills 
Chỉ ra các yêu cầu về kỹ năng xử lý các vấn đề. Đề cập tới cách các vấn đề và vướng mắc thường gặp phải tương đồng, đa dạng, 
phức tạp, khác biệt và tương tác lẫn nhau như thế nào trong công việc. Đưa ra ví dụ nếu cần. 
Outline problem solving requirements in terms of how standardized, varied, complex and interdependent problems and issues are 
typically faced by this job.  Provide examples if necessary. 

 Excellent communication skills 

 Delivery focused 

 Client interaction experience will be preferred 

 Flexible and responsive work style 

 Good problem solving and analytical capabilities 

 Ability to multi-task and work under pressure 

 Experience working remotely with people in different time zones 

 Demonstrate international cultural awareness and sensitivity 

 Consulting and negotiation skills and experience 

 
Trình độ học vấn và kinh nghiệm 
Education and experience 
Đưa ra yêu cầu tối thiểu và yêu cầu thực tế về trình độ học vấn và số năm kinh nghiệm để thực hiện công việc. Ghi rõ các vị trí 
công tác, giấy phép, đăng ký nếu cần.  
Indicate the minimum education level and years of relevant experience required to perform the work.  Include specific professional 
designations, licenses, registrations, if applicable. 

1. Bachelor/ Masters degree in IT/ Management 

2. 6+ years of overall IT experience, with 4+ years of experience in managing IT projects 

 
Phạm vi giao tiếp 
Communication scope 
Chỉ ra cấp độ và tính chất của các mối liên lạc trong và ngoài công ty mà nhân viên cần thiết phải liên lạc thường 

xuyên. Mô tả các lý do và mức độ thường xuyên của giao tiếp trong công việc 

Identify the level and nature of internal and external contacts with whom this job must interact regularly.  Describe the reason and 
frequency of their communication. 

1. Management Team  
2. Business Users 
3. Vendors/ External Partners 

4. Regional/ Corporate teams 

 
Phạm vị quản lý 
Management scope 
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Tổng số người báo cáo trực tiếp cho vị trí này:  
Total number of direct reports: 0 
 
Tổng số nhân viên thuộc quyền quản lý (trực tiếp và gián tiếp) 
Total number of staff managed (direct and indirect): 0 

 
Các chỉ số đo lường (nếu có áp dụng) 
Metrics (if applicable) 

 
Các chỉ số đo lường tài chính (doanh thu, ngân sách quản lý v.v..) 
Finance metrics (revenue, budget managed, etc.): Project and portfolio budget, actual spend 
 
Các chỉ số kinh doanh (loại và số lượng) 
Sales metrics (type and amount): Not applicable 
 
Các chỉ số khác (cụ thể) 
Other metrics (specify): Project Delivery metrics 
 
Yêu cầu di chuyển (tỉ lệ % thời gian làm việc) 
Travel required (express as % of working time): To be determined  

 

 
 
 

Đề xuất bởi cấp trên trực tiếp 
Prepared by: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Xác nhận của người lao động 
Acknowledged by Incumbent 

Tôi xác nhận tôi đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với bản 
mô tả công việc đã nêu trên. 
I hereby confirm I have fully read, understood and 

agreed to the aforementioned job description.  

 
 
 

 

     Ngày/Date:________________________________       Ngày/Date:________________________________ 
 

Phần dành riêng cho Nhân sự 
For HR Use Only 

Xử lý bởi: 
Handled by: 

 
 Ngày: 

Date: 
 

JAR #:    

 
 
 


