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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Thực hiện các công việc kiểm toán theo sự phân công của Trưởng nhóm; 

- Thực hiện các công việc kế toán: kê khai thuế GTGT/ TNDN/ TNCN và làm sổ sách kế 

toán hàng tháng/ hàng quý/ BCTC năm; 

- Thực hiện các công việc tư vấn/ giấy phép theo yêu cầu/ hướng dẫn của Ban Giám đốc; 

- Chi tiết các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 

 

2. QUYỀN LỢI 

- Mức thu nhập khởi điểm sẽ theo thỏa thuận, tùy thuộc vào năng lực và khả năng có thể 

đóng góp của ứng viên; 

- Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với lộ trình phát triển 

nghề nghiệp rõ ràng; 

- Học hỏi từ các đồng nghiệp tài năng trong các dịch vụ chuyên nghiệp; 

- Cơ hội tiếp xúc và làm việc với các khách hàng đa dạng trong nhiều lĩnh vực; 

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phép năm theo quy định của Nhà 

nước; 

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty: Thưởng Lễ, Tết,… 

 

3. YÊU CẦU CÔNG VIỆC 

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp; 

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc kế toán, kiểm toán; 

- Có khả năng làm việc nhóm, quản lý tốt thời gian, năng động, chịu khó, gắn bó với 

công việc và có tinh thần cầu tiến; 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực cao và sẵn sàng đi 

công tác; 

- Thông thạo máy tính và các ứng dụng Microsoft Office. 
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4. HỒ SƠ 

- Đơn xin việc; 

- Lý lịch cá nhân; 

- Bản photo CMND/ CCCD; 

- Bản photo các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan. 

 

5. ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ 

- Nộp trực tiếp qua email: daacvn@gmail.com 

- Địa chỉ làm việc: Số 9 Nguyễn Cảnh Dị, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 

 

  TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

 

 

 

 

 

 TRẦN VĂN AN 
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