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CÔNG TY LUẬT TNHH BB & NU hiện đang có nhu cầu tuyển dụng: 

* Vị trí: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 

▪ Số lượng: 04 người 

▪ Giới tính: Nam/ Nữ. 

▪ Kinh nghiệm: 01 năm kinh nghiệm hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán – Kiểm 

toán. 

* Yêu cầu bắt buộc: 

▪ Nắm vững kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ kế toán. 

▪ Có kinh nghiệm làm việc là một lợi thế. 

▪ Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng, phần mềm kế toán: Misa, Smart Pro, giỏi Excel. 

▪ Có khả năng làm việc độc lập, trung thực và chịu được áp lực cao trong công việc. 

▪ Cẩn thận, chính xác và nắm bắt công việc nhanh chóng. 

▪ Chấp nhận mọi sự điều động công tác trong thành phố. 

* Mô tả công việc: 

▪ Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm; 

▪ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp; 

▪ Làm việc trực tiếp với các Công ty nước ngoài, Văn phòng đại diện nước ngoài theo yêu cầu của 

Công ty; 

 

* Thu nhập và chế độ đãi ngộ của Công ty: 

Thu nhập: 

▪ Mức lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm. 

▪ Thử việc 02 tháng, mức lương thử việc: 85% mức lương. 

▪ Công ty sẽ xem xét tăng lương tùy theo năng lực và mức độ đóng góp thực tế. 

Chế độ đãi ngộ: 

▪ Lương tháng thứ 13 và thưởng theo năng lực và kết quả công việc 

▪ Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp 

luật hiện hành 

▪ Được hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao năng lực trong quá trình làm việc 

▪ Được tham gia các hoạt động teambuilding vào các dịp như: Sinh nhật Công ty, 8/3, Trung thu, 

2/9, 20/10, tổng kết cuối năm,… 

* Hồ sơ ứng tuyển gồm có: 

1. Đơn xin việc, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh.  

2. Bản sao Sổ hộ khẩu, CMND (Căn cước công dân) và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan; 

3. 02 hình 3x4cm (hình chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

4. Riêng Giấy khám sức khỏe, ứng viên không cần chuẩn bị trước, ứng viên sẽ nộp sau khi được 

tuyển dụng. 

* Thông tin liên hệ: 

▪ Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn. 
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