
CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96 /TB-GMH Quảng Trị; ngày 09 tháng 12 năm 2021.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

1.   VỊ TRÍ :       NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
* Số lượng: 02 nhân sự ( Nam )
*  Mức lương : Theo quy chế hiện hành của công ty hoặc thoả thuận;
* Các chế độ :

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định cà các chế độ hiện hành của Công ty;
- Được khám sức khoẻ định kỳ; Được cấp trang phục ngành , BHLĐ theo quy định

2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC :
1. - Quản lý theo dõi danh sách cổ đông của Công ty, lưu ký
2.- Kê khai, đề nghị thanh toán, đối chiếu, quyết toán kinh phí bảo hiểm;.
3.- Tính, thanh toán, hạch toán lương, các chế độ phải trả cho người lao động theo đúng quy chế
của công ty và quy định của pháp luật; Theo dõi và thu hồi các khoản tạm ứng lương;
4.- Kiểm tra bảng lương phòng nhân sự cung cấp, chi phí BHXH hàng tháng. Hạch toán chi phí
lương, thưởng, các khoản khấu trừ và trích theo lương.

3 YÊU CẦU CÔNG VIỆC :
1 - Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
2 - Kinh nghiệm: 1 năm ở vị trí nhân kế toán
3 - Nắm vững kiến thức về kế toán, chế độ, chuẩn mực kế toán; Có kiến thức chuyên sâu về các
quy định về thuế, các quy định và chế độ về BHXH, BHYT, BHTN
4 - Sử dụng tốt phần mềm chuyên dụng, khả năng ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn.
4. HỒ SƠ GỒM :
1. Đơn xin việc ( theo mẫu )
2.bản tự giới thiệu năng lực cá nhân bằng tiếng Việt
3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương ( không quá 06 tháng )
4. Văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng ( bản sao công chứng bằng

tiếng Việt )
5. Các văn bằng , chứng chỉ khác liên quan
6. Bản sao CMND, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh ( công chứng )

* Thời gian nộp hồ sơ : Từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021
* Địa chỉ nộp hồ sơ : Phòng tổ chức – hành chính; Công Ty Cổ Phần Minh Hưng Quảng Trị

Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, Quảng Trị;
Hoặc gửi qua địa chỉ mail : autominhhung@gmail.com
Điện thoại liên hệ : 0913 485 145 – 091 7879 234

5. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC
Km8, Quốc lộ 9, Phường 4, TP Đông Hà, Quảng Trị.
Trân trọng!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận : ( đã ký )
- Website Công ty;
- Lưu TCHC. Lê Đình Sung


