HOA SEN GROUP
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH MIỀN BẮC
Đ/c: Căn hộ 05 Nhà N06, Đô thị mới Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
ĐT: (04) 3266 5508

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
[VPĐH Miền Bắc] Nhân viên kế toán
 Nơi làm việc: Các tỉnh Miền Bắc ( từ Hà Tĩnh trở ra )
 Cấp bậc: Nhân viên
 Mức lương: 6.000.000 – 9.000.000 VNĐ
 Ngành nghề: Tài chính/Kế toán/Kiểm toán;
 Phòng/Ban: Ban quản lý HTPP
 Số lương: 15 người
 Hạn chót nhận hồ sơ: 30/09/2018
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh;
- Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế hàng tháng hàng quý theo quy định;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán và số liệu bán hàng;
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu;
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra;
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp;
- Kỹ năng soạn thảo văn bản và ứng dụng thành thạo vi tính văn phòng;
- Chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhạy bén;
- Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
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THÔNG TIN KHÁC


Thử việc: 02 tháng



Thời gian làm việc: Từ 8h00 - 17h00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần;



Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao chuyên môn,
nghiệp vụ.



Môi trường làm việc: Năng động, thân thiện, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao



Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật lao động



Phúc lợi:
+ Lương cạnh tranh, công bằng và tạo động lực;
+ Có chỗ ở miễn phí và được hỗ trợ tiền ăn;
+ Chính sách thưởng, phúc lợi đảm bảo theo năng lực và vị trí;
+ Tham quan du lịch hàng năm;
+ Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24
+ Khám sức khỏe định kỳ.

Hồ sơ ứng tuyển gửi về:
BỘ PHẬN TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH HOA SEN MIỀN BẮC
Đ/c: Căn hộ 05 Nhà N06, Khu đô thị Sài Đồng, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 04 3622 5508

Email: tuyendungmienbac@hoasengroup.vn

Người liên hệ: Lê Công Tuyền

Email: le.tuyen@hoasengroup.vn

Điện thoại: 0964.216.352

