
                                          

 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRÍ LUẬT 
VP: 110/26-28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11. 

Điện thoại: 028.7304.5969 
  

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
Vị trí: Nhân viên kế toán 

Số lượng tuyển dụng: 4  

 
Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Trí Luật hoạt động trên 17 năm 

trong lĩnh vực Kế toán – Thuế. Trí Luật vinh dự 2 lần nhận Bằng khen của Bộ tài 

chính, 2 lần nhận giấy khen của Cục thuế TPHCM. Hiện tại, Trí Luật có hơn 60 nhân 

sự làm việc chính thức toàn thời gian. 

 

Mô tả công việc: 

• Lập báo cáo thuế tháng, quý, năm theo yêu cầu của khách hàng. 

• Lập sổ sách kế toán theo tháng. 

• Và một số công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc 

• Công ty sẽ đào tạo và hướng dẫn về công việc. 

 

Yêu cầu công việc: 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán  

• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng tiếng anh giao tiếp  

• Nhanh nhẹn, sử dụng tốt vi tính văn phòng 

• Chịu được áp lực trong công việc 

• Tăng ca theo yêu cầu công việc 

 

Chế độ khác: 

• Mức lương: Thu nhập tùy vào năng lực 

• Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT,BHXH,..theo quy định của công ty 

• Được đào tạo nội bộ lẫn bên ngoài 

• Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7 

• Được đi du lịch, picnic, tham gia các hoạt động tập thể 

• Được hỗ trợ điện thoại di động và chi phí điện thoại 

 

 

Hồ sơ bao gồm: 

• Hồ sơ xin việc 

• CMND 

• Hộ khẩu 

• Bằng cấp liên quan (Bảng điểm nếu ứng viên đang chờ bằng) 

• Chỉ nhận bản photo không cần sao y (không gửi trả lại hồ sơ) 

 

 


