Công ty cổ phần NTP Thịnh Phú
Tuyển kế toán
Công ty cổ phần NTP Thịnh Phú là công ty chuyên kinh doanh, cung cấp các loại máy móc, thiết
bị, vật tư ngành điện nước
- Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Cổ phần
- Số lao động: 5
Mô tả công việc
- Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán theo phân công.
- Tiếp nhận, kiểm tra, soát xét tính hợp pháp của hoá đơn, chứng từ.
- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán, chứng từ ghi sổ theo chế độ kế toán.
- Lập các hoá đơn bán hàng, phiếu thu, chi cho khách hàng và nhà cung cấp
- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định.
- Lập báo cáo thuế, sử dụng hoá đơn và các báo cáo khác theo yêu cầu.
· Tham gia quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các thủ tục thu chi và thanh toán:
- Hỗ trợ thủ quỹ thu chi, kiểm đếm tiền mặt trong quỹ.
- Thực hiện các thủ tục nộp, rút tiền mặt tại ngân hàng.
- Thực hiện đối soát, thanh toán và thu hồi công nợ với các đối tác theo quy định.
- Thực hiện chi trả lương theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác:
- Phổ biến, hướng dẫn các phòng ban thực hiện các đúng trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng…
- Giải trình số liệu theo yêu cầu của cơ quan kiểm toán, thuế.
- Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các công việc của phòng.
- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.
- Làm các công việc do kế toán trưởng và ban giám đốc phân công.
- Vị trí tuyển dụng: Nhân viên
- Số lượng tuyển: 3 Nam/Nữ, độ tuổi từ 23 đến 29.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính
- Quyền lợi: - Thu nhập hấp dẫn.
- Thưởng lợi nhuận cuối năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Hưởng chế độ phúc lợi của công ty: sinh nhật; lễ tết; thăm hỏi; cưới xin; ma chay, thăm
quan du lich...
- Lương khởi điểm: 4-6 Triệu
Yêu cầu công việc
- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Cao đẳng
- Yêu cầu ngành nghề : Kế toán
- Yêu cầu ngoại ngữ:
- Yêu cầu tin học:
- Yêu cầu khác:

- Yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật: Cao đẳng
- Yêu cầu ngành nghề : Kế toán
- Hồ sơ gồm:
- Nộp trực tuyến: gửi CV ( Tiêu đề gửi CV theo mẫu sau: Vị trí ứng tuyển__Tên ứng viên) qua
mail: tuyendung.thinhphu@gmail.com
-Nộp hồ sơ tại cổng bảo vệ: (Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển)
+ Đơn xin việc.
+Sơ yếu lý lịch.
+Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
+Các bằng cấp có liên quan.
Thông tin liên hệ
Hồ sơ gửi vào email: tuyendung.thinhphu@gmail.com
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Thôn Chùa, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Email: tuyendung.thinhphu@gmail.com
Điện thoại: 0908981568
Fax:
Website: http://congtythinhphu.com

