
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỨC TƯỜNG
TUYỂN DỤNG THÁNG 7-8

Vị trí: Nhân viên Kế toán Thuế
Địa điểm làm việc: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Tường - Chi nhánh Phú Quốc
Số lượng: 01 người

1. Mô tả công việc:

- Kiểm tra tính hợp lệ của Hóa đơn chứng từ và nhập liệu vào phần mềm kế toán;

- Xuất hóa đơn GTCT, hạch toán doanh thu và nhập chứng từ đầu vào đầu ra;

- Nắm rõ và hạch toán các định khoản kế toán, lập báo cáo tài chính tháng/quý/năm;

- Kê khai thuế theo tháng, quý, năm theo quy định;

- Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp
làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh;

- Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất, soạn các thông báo về nghiệp
vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp và phổ biến để cơ sở được biết;

- Lập báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của GĐ;

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến kế toán theo sự điều động của kế toán
trưởng hoặc giám đốc khi được giao.

2. Yêu cầu:

- Độ tuổi: 24-35

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiểm toán, kế toán.

- Ưu tiên có thêm chứng chỉ đào tạo về kế toán thuế, đã có kinh nghiệm làm kế toán
thuế 1-2 năm trong các công ty.

- Biết báo cáo thuế, báo cáo tài chính

- Khả năng phân tích, tổng hợp, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel,..), các phần mềm kế toán.

3. Đãi ngộ:

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước (BHYT,BHXH...)

- Được tham gia du lịch thường niên của công ty.

- Tham gia các sự kiện của Công ty.

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo quy định Công ty.



 HỒ SƠ DỰ TUYỂN
- Đơn xin việc;
- Bản CV nêu rõ quá trình làm việc của bản thân trước đây;
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị công tác);
- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ;
- Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân

 PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Công ty CP Tập đoàn Đức Tường - Chi nhánh Phú Quốc: số
59 Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 3, phường An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên
Giang
- Hoặc qua email: Ketoan@ductuong.vn

- Điện thoại: Chị Hiền (03688 50540)

- Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/08/2022.
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