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TIÊU CHÍ TUYỂN DỤNG  
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH 

 

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN 

- Giới tính: Nam 

 Mô tả công việc: 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc; 

- Kiểm soát chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ; 

- Lập và hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến hồ sơ nhân công theo quy 
định của Luật thuế TNCN, BHXH; 

- Lập và thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán; 

- Kiểm soát, giám sát chi phí đảm bảo theo kế hoạch thi công được duyệt; 

- Thực hiện công tác kiểm kê; 

- Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng, công nợ: Đối chiếu, theo dõi công 
nợ 

- Tiếp nhận, truyền tải và phản ánh thông tin liên quan đến nhiệm vụ được 
phân công; 

- Tìm hiểu, nắm bắt thông tin tình hình thanh toán của khách hàng đầu ra, 
báo cáo kịp thời cho cấp trên; Phối hợp đôn đốc Đội trưởng/Chỉ huy 
trưởng hoàn chỉnh hồ sơ thanh quyết toán, chủ động thu hồi vốn; 

- Chủ động làm việc với khách hàng về thanh toán công nợ; 

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ đảm bảo và khoa học. 

 Yêu cầu cơ bản: 

- Nhiệt huyết, gắn bó, trung thực, làm việc hiệu quả. 

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác kế toán. Ưu tiên người có kinh 
nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. 

- Có Kiến thức cơ bản về lĩnh vực xây dựng, xây lắp, vật liệu xây dựng; 

- Nắm cơ bản các văn bản pháp luật liên quan đến kế toán, tài chính, thuế; 

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt. 

 Năng lực kỹ năng: 

- Có khả năng sử dụng toàn bộ các kỹ năng cần thiết để hoàn thành 
công việc với sự hỗ trợ của cấp trên. 

- Giao tiếp một cách tự tin với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Truyền 
tải được nội dung cần phát biểu để đạt được sự đồng thuận từ người 
nghe. 

- Thiết lập các mạng lưới quan hệ với đối tác, khách hàng, cơ quan 
quản lý nhà nước liên quan đến công việc. 

 Quyền lợi 

- Mức lương: từ 8.000.000 VNĐ tùy năng lực; 

- Các chế độ BHXH, du lịch hằng năm. 

- Phúc lợi theo quy định công ty. 
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- Được đào tạo chuyên môn, đào tạo nâng cao… 

Hồ sơ ứng tuyển bao gồm: 

- Mẫu thông tin ứng viên: link tải; 

- Sơ yếu lý lịch có ảnh giáp lai (Bản gốc có xác nhận của địa phương trong vòng 06 

tháng); 

- Giấy khám sức khoẻ (Bản gốc có dấu tròn của bệnh viện cấp quận, huyện trong 

vòng 06 tháng); 

- Giấy khai sinh (Bản sao hoặc photo công chứng trong vòng 06 tháng) 

- Bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ liên quan (Photo công chứng trong vòng 06 

tháng); 

- Đơn xin việc viết tay (Trên giấy A4); 

- Sổ hộ khẩu (Photo và công chứng trong vòng 06 tháng); 

- Chứng minh nhân dân (Photo và công chứng); 

 


