
 
Công ty TNHH Kế Toán Vina (là thành viên của Công ty Cổ phần I-Glocal). Chúng tôi chuyên cung cấp các 
dịch vụ kế toán, tài chính, thuế, lao động cho các khách hàng là Công ty Nhật Bản tại Việt Nam và doanh 
nghiệp FDI. Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại 
Thành phố Hồ Chí Minh: 

❖ Vị trí tuyển dụng: Nhân viên  tư vấn kế toán và thuế 

❖ Số lượng : 4 

❖ Mô tả công việc  

▪ Hỗ trợ công việc tư vấn kế toán và thuế cho cấp trên; 

▪ Nhập liệu và lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán cho khách hàng; 

▪ Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT và thuế nhà thầu); 

▪ Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho khách hàng; 

❖ Yêu Cầu:  

▪ Sinh viên mới Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính ;  

▪ Có kiến thức tốt về chế độ kế toán và hệ thống thuế Việt Nam;  

▪ Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;  

▪ Nói và viết tiếng Anh tốt; 

▪ Có tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc; 

▪ Chịu được áp lực cao trong công việc; 

❖ Các chế độ: 

• Lương, thưởng phù hợp với năng lực chuyên môn, phù hợp với kết quả công việc; 

• Có đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước; 

• Được tham gia các khoá đào tạo chuyên sâu của Công ty và bên ngoài; 

• Được đào tạo đầy đủ kiến thức phục vụ cho công việc; 

• Lương và các phụ cấp khác theo chính sách công ty. 
 

❖ Hồ sơ (bản scan) ứng viên xin vui lòng bao gồm: 

• CV có ảnh 

• Bản sao các bằng cấp liên quan (không cần công chứng)  

• Bản sao CMND (không cần công chứng) 

• Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất ngày 31/07/2022 

• Thời gian dự kiến làm việc: thương lượng 
 

Nộp hồ sơ qua email recruit@vinabookkeeping.com  
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