Tuyển gấp!
KẾ TÓAN TỔNG HỢP
MS: SOC07
Công ty TNHH Socicom là một công ty tư vấn nhân sự và đầu tư cho các công ty nước ngoài
tại Việt Nam.
Hiện chúng tôi có nhu cầu tuyển gấp 1 Kế Toán tổng hợp với các yêu cầu sau:
●

●
●
●
●
●

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Kế toán tổng hợp. Ưu tiên kinh nghiệm làm cho các công ty
vừa và nhỏ, trong lĩnh vực phần mềm, outsourcing hoặc có yếu tố giao dịch với nước
ngoài
Cần thận, nhanh nhẹn, trung thực
Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng chuyên ngành kế toán trở lên
Biết sử dụng thành thạo internet và các phần mềm văn phòng (đặc biệt là EXCEL)
Ưu tiên các bạn có trình độ tiếng Anh từ Preintermediate trở lên.
Ưu tiên nữ, có khả năng gắn bó lâu dài với công ty

Nội dung công việc:
Tổng hợp và làm báo cáo thuế, tài chính định kỳ
Tổng hợp và theo dõi lương, bảo hiểm xã hội
Quản lý hóa đơn, dòng tiền, công nợ khách hàng
Hỗ trợ và tư vấn cho Giám đốc các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh
doanh của công ty
❖ Một số công việc hành chính khác
❖
❖
❖
❖

Quyền lợi:
●
●
●
●
●

Mức lương: 4,000,000  6,000,000 VNĐ/ tháng + phụ cấp ăn trưa + tham gia chế độ
BHXH.
Ứng viên trúng tuyển sẽ được tham gia các lớp tiếng Anh miễn phí tại công ty.
Được tham gia các hoạt động team building thú vị tại công ty.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8h  17h các ngày T2T6 và sáng T7
Môi trường làm việc trẻ, năng động, nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến. Các bạn có thể
xem thêm thông tin về công ty tại socicom.vn hoặc www.facebook.com/socicompluz

Cách thức ứng tuyển:
Mời các bạn nộp CV và Thư xin việc trực tiếp vào hòm mail Ms Minh (
minhnp@socicom.vn
). Do
số lượng Ứng viên thường khá nhiều, chúng tôi chỉ ưu tiên trả lời các bạn đủ điều kiện vào
vòng phỏng vấn. Mong các bạn thông cảm!
Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn tại Socicom!
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