
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
Mức lương: 15 – 20 triệu 

Kinh nghiệm: 5 năm 

Yêu cầu bằng cấp: Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, tài chính, kiểm toán 

Số lượng cần tuyển: 1 

Vị trí: Kế toán trưởng 

Địa điểm làm việc: TP HCM 

Chức vụ: Quản lý tập trung 

Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 

Yêu cầu giới tính: 

Yêu cầu độ tuổi: 35 – 40 tuổi 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Tổ chức, giám sát thưc hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán của Công ty. 

- Quản lý, giám sát sử dụng tài sản, vốn và chi phí của Công ty. 

- Quản lý điều hành công việc, đánh giá kết quả công việc của nhân sự phòng Kế toán. 

- Báo cáo tình hình công việc phòng Kế toán. 

- Tham mưu Ban Giám Đốc về tình hình kinh doanh thực tế của công ty và đưa ra các chiến lược sắp tới 
phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Công ty. 

- Sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn. 

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG 

- Lương chính: thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực ứng viên và các khoản phụ cấp khác. 

- Được hưởng chế độ, quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT…) theo quy định của luật Lao động. 

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. 

- Được tham gia các khóa đào tạo học tập tùy thuộc vào yêu cầu công việc… 

YÊU CẦU KHÁC 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, tài chính, kiểm toán. 

- Có trên 5 năm trong lĩnh vực tài chính kế toán ngành vận tải biển. 

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ 
hạch toán kế toán, có kiến thức tài chính DN, trong lĩnh vực tài chính kế toán ngành vận tải biển. 

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán. 

- Nắm vững các quy định của pháp luật hiện hành, công ước quốc tế liên quan đến tàu biển… 

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, khả năng chịu áp lực và 
cường độ cao trong công việc. 

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

NGƯỜI LIÊN HỆ: Ms Anh 
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