
 

 

 

 

TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN 

* Mô tả công việc: 

 

1. KẾ TOÁN: 

- Quản lý, báo cáo thu chi tiền mặt, chuyển khoản của 2 Cty [CTy SunnyLand, Địa Ốc 777] đã có Kế Toán Dịch Vụ 

hỗ trợ, 1 Hộ Kinh Doanh First Wine Lounge & Cigar [Công việc: Đối chiếu doanh thu, kiểm soát hàng hóa,…] 

- Xuất hóa đơn, phiếu thu - phiếu chi, theo dõi công nợ, theo dõi tạm ứng, lương thưởng của nhân viên. 

- Phối hợp với kế toán dịch vụ giải quyết các vần đề liên quan đến báo cáo thuế, nộp thuế. 

- Phối hợp với kế toán dịch vụ cân đối tài chính, kê khai thuê. 

2. NHÂN SỰ: 

- Quản lý và cấp phát các biểu mẫu liên quan đến nhân sự. 

- Lưu trữ hợp đồng lao động, hồ sơ nhân viên. 

- Chấm công, tính lương nhân viên và kết toán lương vào cuối tháng 

3. QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

- Thời gian làm việc: Sáng 08h30 - 11h45 chiều 13h30 - 17h30 (nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ Nhật) 

Sáng 08h00 - 12h00, chiếu 13h00 - 17h00 (nghỉ chiều Thứ 7 & Chủ Nhật) 

– Địa điểm làm việc: CHTM B2.00.05 / Sarimi, Khu Đô Thị Sala, Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, P. An Lợi Đông, Quận 2, 

TP. HCM 

– Lương cơ bản: 7.000.000đ, sẽ trao đổi khi phỏng vấn tuỳ năng lực. 

- Tổng thu nhập hàng tháng: Lương cơ bản + Mức % hoa hồng tổng doanh thu của Hộ Kinh Doanh 

– Lương tháng 13 + thưởng tết (tùy theo kết quả kinh doanh của công ty và hiệu quả làm việc của nhân viên) 

– Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các 

chế độ đãi ngộ của Công ty như phụ cấp điện thoại, chế độ nghỉ mát hàng năm, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng Tết, 

thưởng lũy tiến, tham gia các event của công ty,… 

– Ưu tiên nữ cẩn thận, chăm chỉ 

YÊU CẦU KHÁC 

– Nữ tuổi từ 20 - 30. 

– Sinh viên đợi bằng, sinh viên năm 3, năm 4 

– Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. 

– Ưu tiên người chịu khó, chu đáo, cẩn thận với công việc. 

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ SUNNYLAND 

Đ/c: B2,00.05/Sarimi, KĐT Sala, Số 10 Mai Chí Thọ,  

P.An Lợi Đông, Quận 2, Tp Thủ Đức, TP.HCM 

MST: 0314221507 

Hotline: 028 2253 9977 


