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Vị trí: Nhân viên Kế toán  

        

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:   

1. Thực hiện các công việc liên quan kế toán  

- Theo dõi số dư tiền, thu chi tại công ty, giao dịch với ngân hàng. 

- Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hồ sơ chứng từ. Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy 

đủ đảm bảo cho việc làm sổ sách kế toán 

- Tổ chức hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán, lập báo cáo kế toán, báo cáo 

tài chính chinh xác và đúng hạn 

- Theo dõi kiểm tra tất cả các hóa đơn, chứng từ khai thuế hàng tháng 

- Lập các báo cáo, kê khai thuế, đăng ký BHXH và làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan 

để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính của công ty. 

- Quản lý hồ sơ nhân viên, theo dõi, tổng hợp chấm công, tính lương nhân viên. 

2.  Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến hành chính nhân sự, hợp đồng khách hàng và sự phân 

công của Ban lãnh đạo. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng, chuyên ngành kế toán - kiểm toán. Có 1 năm kinh nghiệm 

làm việc hoặc sinh viên mới ra trường có thời gian thực tập hiệu quả. 

- Nắm vững về chuẩn mực kế toán, pháp luật kế toán, quy định về thuế. Nắm vững nghiệp vụ 

hạch toán kế toán. 

- Tư duy logic nhanh, có tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề. 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán cơ bản.  

- Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức sắp xếp,và quản lý tiến độ các công việc được giao. 

- Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận,có tinh thần trách nhiệm cao và thái độ tích cực trong công việc 

QUYỀN LỢI 

- Thu nhập cạnh tranh, xem xét tăng thu nhập hàng năm theo năng lực. 

- Được tư vấn và chia sẻ lộ trình phát triển năng lực và công việc phù hợp tại công ty. 

- Văn hoá:. Môi trường làm việc năng động, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ học hỏi lẫn nhau, 

thời gian và hình thức làm việc linh hoạt. 

- Thời gian thử việc: 2 tháng, mức lương hưởng 80% chính thức. 

- Sau khi ký hợp động chính thức sẽ được:  

o Tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của công ty 

o Các khoản phúc lợi theo từng thời kỳ của công ty. 
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