
HOA SEN GROUP TUYỂN DỤNG 

 Nhân viên Kế toán tại Tỉnh Quảng Ninh 

- Mức lương 6 –8 triệu 

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC  

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh 

 

 Thực hiện kê khai, lập báo cáo thuế hàng tháng hàng quý theo quy định 

 

 Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán và số liệu bán hàng 

 

 Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. 

 

 In sổ chi tiết và tổng hợp, tổng hợp theo công ty theo quy định 

 

 Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán 

 

 Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu 

 

 Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu 

 

 Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra 

 

 Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến 

 

 Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định 

QUYỀN LỢI  

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các khoá đào tạo nội bộ và bên ngoài.  

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến cao.  

- Ngày nghỉ: Theo quy định của Luật Lao động.  

- Phúc lợi: - BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn 24/24  

- Thưởng các ngày lễ trong năm   

- Du lịch hàng năm - Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm - Được hưởng đầy đủ các chế độ 

do Luật Việt Nam quy định Phụ cấp khác: Phụ cấp khác theo quy định của Tập đoàn  
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- Được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện kỹ năng mềm do Tập đoàn tổ chức.  

- Được cung cấp nhà ở và hỗ trợ tiền ăn cùng với các chế độ đãi ngộ khác.  

YÊU CẦU 

Tốt nghiệp chính quy Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán kiểm toán, Kế toán 

doanh nghiệp; 

 Chịu áp lực cao trong công việc. 

 

 Thành thạo Vi tính văn phòng. 

 

 Nhiệt tình trong công việc 

 

 Tuổi đời: từ 22 – 27 tuổi (không yêu cầu kinh nghiệm). 

 

 Sức khỏe tốt, không có dị tật, không mắc bệnh xã hội. 

Ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển qua mail: quangninh@hoasengroup.vn  

Liên hệ: Mr Hùng – 0981.00.88.83 hoặc Mr Thiết - 0987.989.948 
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