
 

 

CÔNG TY TNHH TM – DV VÀ DL LYS 

173 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ và Du lịch LYS tuyển dụng vị trí Nhân viên 

kế toán tổng hợp. 

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp 

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh 

- Kiểm tra đối chiếu tổng hợp ,cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp… 

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác. 

- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết 

- Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN hàng quý, báo cáo cấp trên khi có yêu cầu 

- Theo dõi, phân tích và đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ. 

- Đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo và mẫu biểu báo cáo phù hợp 

- Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào đúng quy định 

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

- Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc. 

II. QUYỀN LỢI: 

- Cơ hội thăng tiến trong công việc, môi trường làm việc năng động. 

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, du lịch … 

- Hỗ trợ các khóa huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm. 

- Được tham gia BHXH và 12 ngày phép hàng năm. 

- Mức lương: Từ 7.000.000 – 10.000.000 đồng 

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 – Thứ 6, Thứ 7 làm ½ buổi đến 12:00. 



III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC. 

- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính. 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí KẾ TOÁN TỔNG HỢP  

- Lập thành thạo báo cáo thuế, BCT 

- Sử dụng thành thạo bộ WINDOW OFFICE ( Word, Excel, ..) 

- Chịu được áp lực cao trong công việc. 

- Kỹ năng sắp xếp và tổ chức công việc. 



 

 

 

 


