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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
KẾ TOÁN TRƯỞNG
1. Kinh nghiệm và kỹ năng chi tiết.
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
- Kinh nghiệm
 Trên 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính.
2. Kỹ Năng.
- Tin học văn phòng: thành thạo
- Lập kế hoạch;
- Giải quyết vấn đề;
- Lãnh đạo
3. Mô tả ngành nghề làm việc:
+ Tham mưu tư vấn Ban Giám Đốc
- Công tác tài chính, công tác kế toán tài vụ, công tác kiểm toán nội bộ;
- Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;
- Kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty;
- Quản lý, tài sản của Công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn
Công ty
+ Công tác tài chính kế toán:
- Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Công ty.
- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ thu chi, kiểm tra rà soát các chứng từ kế toán.
- Thực hiện quyết toán quý, năm đúng tiến độ.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định chế độ tài chính hiện hành.
- Hướng dẫn công tác hạch toán nghiệp vụ kế toán tài chính trong toàn Công ty.
4. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG
- Mức lương cạnh tranh
- Môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển
- Đảm bảo chế độ phúc lợi theo Luật định
- Hưởng các chính sách ưu đãi dành cho cán bộ quản lý
5. Lương thỏa thuận
6. Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định
7. Giới tính: Nam, độ tuổi từ 35 – 39.
8. Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
9. Liên hệ: 0946 797 044 (Ms Trinh) hoặc 0909 415 538 (Mr sơn).

