THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NV KẾ TOÁN

CTY TNHH TƯ VẤN DV HỮU TRÍ là một trong những Đại Lý Thuế có uy tín
thuộc CLB Đại lý thuế TP. HCM đã hoạt động được 15 năm.
Do nhu cầu mở rộng Công ty: Cầntuyển 02 nữkếtoán
Vị trí tuyển dụng:
Nhân viên nữ kế toán
Số lượng : 02 người (Ưu tiên cho các bạn mới ra trường)
Mô tả công việc: Được đào tạo đểA làm kế toán tổng hợp. Ưu tiên cho các bạn
sinh viên cao đẳng hoặc đại họcmới ra trường. Khi vào công ty TNHH tư vấn
DV Hữu Trí làm việc các bạn sẽ rất giỏi nghiệp vụ sau một thời gian làm việc
do được va chạm rất nhiều các loại hình và luôn có những chuyên viên giỏi bên
cạnh để hướng dẫn cho các bạn làm việc và học hỏi.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học khối kế toán tài chính hoặc kế toán kiểm
toán
- Chỉ cần nắm vững các nghiệp vụ đã học cơ bản tại trường.
Quyền lợi
-Môi trường làm việc năng động giúp nhân viên hoàn thiện kỹ năng và
kiến thức.
- Được đào tạo để làm kế toán tổng hợp
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà nước
- Được hưởng lương tháng 13, thưởng vào các ngày lễ, và được nghỉ các ngày lễ
tết theo qui định của Nhà Nước.
Thời gian làm việc: full-time (8h/ngay) Chiều thứ bảy và chủ nhật nghỉ.
Lương: Thỏa thuận
Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ
Nộp trực tiếp tại: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DV HỮU TRÍ
Địa chỉ: 235/52 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
ĐT: 028. 35533959 – 0934137986 gặp chị Thu
Hoặc mail: huutrihcm2005@gmail.com
Ngày 11 tháng 11 năm 2019
Giám đốc
Đã ký

