CÔNG TY TNHH SAMHWAN VINA
Chức danh: Kế Toán Trưởng
- Mã số
- Địa điểm:
Đồng Nai
- Mức lương:
Cạnh tranh
- Cấp bậc:
Quản lý
- Bằng cấp:
Đại học
- Kinh nghiệm:
6 - 15 năm
- Ngành nghề:
Kế toán / Kiểm toán
- Hình thức:
Nhân viên chính thức
- Tuổi:
30 – 35
- Giới tính:
Nam/Nữ
- Hạn nhận hồ sơ:
24/09/2015
- Yêu Cầu Hồ Sơ:
Tiếng Anh
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán và thủ tục kế toán phù
hợp với luật định
- Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra định khoản, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra số dư cuối kỳ, hạch toán phân bổ chi phí.
- Kiểm tra, báo cáo và xử lý công nợ phải thu khó đòi.
- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm.
- Kiểm soát công tác kế toán theo chỉ đạo Ban Giám Đốc.
- Công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành tài chính, kế toán
- Kinh nghiệm vị trí tương đương tối thiểu 5 năm
- Nắm vững các chính sách, chế độ thuế và các chuẩn mực kế toán
- Kỹ năng tổng hợp và phân tích tốt
- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học và phần mềm kế toán
- Giao tiếp tiếng anh lưu loát
- Trong công việc cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực trong công việc
- CV bằng tiếng anh, mức lương có thể trao đổi theo năng lực.
THÔNG TIN KHÁC
Thông tin liên hệ: Công ty Sam Hwan Vina
Người liên hệ: Ms.Vân
Email: van07082013@gmail.com
Địa chỉ liên hệ: Road 2, Nhon Trach 5 Industrial Zone, Dong Nai Province

