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Tel: 028.6283.3918 – 0914.19.07.07-0942.05.04.07 
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN DỊCH VỤ  
============= 

 

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng được thành lập năm 2009, địa 

chỉ trụ sở tại Số 9 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM, là Công ty  

chuyên cung cấp dịch vụ vụ kế toán, dịch vụ kế toán trưởng, dịch vụ thủ tục thuế, đại 

lý thuế, tư vấn thuế, tư vấn doanh nghiệp chuyên nghiệp. 

Để biết thêm thông tin về Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Sao Vàng, thông 

tin tuyển dụng xin truy cập website: https://ketoansaovang.com.vn   

Do nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán làm dịch vụ kế toán cho các doanh 

nghiệp, chúng tôi cần tuyển Nhân viên kế toán dịch vụ như sau:  

1-ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG: 

− Người đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế thuộc các 

trường đại học tại Tp.HCM; 

− Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Exell); 

− Yêu thích công việc kế toán; 

− Trung thực, chịu khó, cẩn thận; 

− Người đã có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán 

trưởng, có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là một lợi thế. 

2-SỐ LƯỢNG TUYỂN: 05 

3-CÔNG VIỆC CỤ THỂ:  

− Thực hiện hạch toán, ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán; 

− Thực hiện  khai thuế hàng tháng, quý, quyết toán thuế năm cho khách hàng; 

− Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm cho khách hàng; 

− Thực hiện tư vấn về kế toán, thuế, hoá đơn cho khách hàng mà mình quản lý; 

− Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.  

− Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp lãnh đạo, quản lý; 
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