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Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn Việt Việt Mỹ.
Hiện tại Công ty chúng tôi đang cần tuyển các bạn sinh viên thực tập, chuẩn bị tốt
nghiệp và tốt nghiệp làm việc giờ hành chính cho các vị trí:
-

Kiểm toán viên

-

Kế toán viên

-

Kế toán tổng hợp

-

Nhân sự HC, BHXH,,,,

Công ty chúng tôi cam kết sẽ đào tạo trực tiếp và thực tế công việc liên quan đến
chuyên ngành cho từng vị trí mà chúng tôi đang cần tuyển.
-

Số lượng tuyển dụng: 10 – 20 người.

➢ Địa chỉ làm việc:
-

138 Phan Anh, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM

-

186 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP.HCM

➢ Thời gian làm việc:
-

Giờ hành chính Thứ Hai đến Thứ Bảy

➢ Mô tả công việc:
-

Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán cho khách hàng.
Kiểm tra, cân đối hóa đơn, chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.
Hàng tháng, quý, năm lập báo cáo thuế, báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn.
Theo dõi tình hình nộp ngân sách, thông báo số thuế phải nộp hàng kỳ cho
khách hàng.
- Làm sổ sách kế toán, in, đóng sổ chứng từ.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh.
➢ Yêu cầu:
-

Đang học chuyên ngành tài chính kế toán theo các phân hệ.

-

Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành tài chính kế toán.

-

Tối thiểu 01 (một) năm kinh nghiệm về công việc chuyên ngành (trừ các bạn
sinh viên thực tập và mới ra trường).

-

Có kinh nghiệm làm việc qua các mô hình công ty dịch vụ, hoặc các Doanh
nghiệp vừa và nhỏ.

-

Khả năng sử dụng vi tính văn phòng, phần mềm kế toán,,,,,

