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Công Ty TNHH Yusen Logistics Việt Nam Tuyển Dụng Thực Tập Sinh 
Kế Toán làm việc toàn thời gian 

 
GIỚI THIỆU CÔNG TY: Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam), trực thuộc tập đoàn Yusen Logistics, có trụ sở tại 
Nhật Bản, được thành lập vào năm 2003 với 19 văn phòng và nhà kho trên cả nước. 

Với các yếu tố của chuỗi cung ứng cốt lõi như vận tải quốc tế (đường biển và đường hàng không), tiếp vận - kho bãi 
và vận tải, Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) chúng tôi cung cấp các giải pháp cung ứng hoàn chỉnh, sử dụng 
cơ sở hạ tầng chất lượng cao, trang thiết bị kho, bãi hiện đại, và hệ thống CNTT đã được kiểm chứng có đầy đủ điều 
kiện để làm thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng. 

Sự phát triển bền vững của chúng tôi luôn song hành cùng với sự phát triển của xã hội. Chúng tôi cam kết tạo ra một 
môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện cùng với sự cải tiến liên tục trong quá trình phát triển sự nghiệp của 
mình. 

“JOIN US, THINK TOGETHER - MOVE TOGETHER - SUCCESS TOGETHER” 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

 Hỗ trợ phòng kế toán sắp xếp chứng từ 

 Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào  

 Phụ trách nhận 1 số Debit Note đơn giản và xuất hóa đơn  

 Theo dõi và lưu trữ hợp đồng mua hàng dịch vụ của công ty 

 Phụ trách các công việc hành chính của phòng 

 Các công việc khác được yêu cầu từ cấp quản lý. 

 YÊU CẦU ỨNG VIÊN 

 Học vấn: Sinh viên các trường Đại học chuyên ngành Kinh tế, Ngoại thương, tài chính, kế toán. 

 Không yêu cầu kinh nghiệm. 

 Sử dụng tốt vị tính văn phòng. 

 Tiếng Anh giao tiếp  

Có thể thực tập full-time (Mon - Fri : 8h-12h, 1h15’-5h30’ / Sat : 8h -12h (alternating ON - OFF weekly) tối thiểu 3 
tháng. 

 CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ 

 Được đào tạo và học hỏi từ các nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính; 

 Trau dồi kinh nghiệm thực tế, tham gia trực tiếp vào các công việc của Kế toán; 

 Có cơ hội phát triển bản thân 

 Phụ cấp hỗ trợ thực tập: 2.000.000đ/tháng 

 Hỗ trợ gửi xe hằng ngày. 

 Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập 

http://www.yusen-logistics.com/

