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BẢNMÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí: Kế toán Tổng Hợp
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng.

- Lập kế hoạch nhập nguyên vật liệu, thực phẩm

- Tính giá thành sản phẩm dịch vụ

- Theo dõi, đối soát tiền về của các khoản thanh toán qua quẹt thẻ.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, trích khấu hao, phân bổ, kiểm tra số liệu chi tiết với

tổng hợp.

- Thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ xác định kết quả kinh doanh.

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, 6 tháng, năm và giải trình chi tiết.

- Kiểm kê vào báo cáo quỹ vào cuối ngày, tháng, năm.

- Chủ trì kiểm kê tài sản, hàng hóa, vật tư tại địa điểm kinh doanh.

- Quản lý sổ sách, tập hợp hóa đơn, chứng từ kế toán. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán

khi có yêu cầu.

- Hoàn thiện hệ thống sổ sách, in, trình ký, đóng sổ, lưu trữ chứng từ theo quy định.

- Hỗ trợ Lễ tân khi khách đến check in, check out; khai báo tạm trú cho khách. (sẽ làm

kiêm nhiệm cả lễ tân nên mô tả thêm cv của lễ tân)

- Phối hợp với Giám đốc tài chính cung cấp số liệu đã được Ban Lãnh đạo duyệt và thực

hiện giải trình, bảo vệ số liệu, hồ sơ khi có phát sinh yêu cầu từ các cơ quan ban ngành như

Thuế, Bảo hiểm.

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Nam/Nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Kiến thức: Có năng lực nghiệp vụ kế toán. Nắm vững các quy định pháp luật liên quan.

- Kỹ năng: Thành thạo tin học văn phòng (word, exel …). Có kĩ năng tổng hợp, phân tích

báo cáo.
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- Kinh nghiệm: 2 năm tại vị trí tương đương (ưu tiên đã có kinh nghiệm làm cho các Doanh

nghiệp kinh doanh dịch vụ).

- Phẩm chất: Đạo đức tốt, tâm huyết, trung thực, nhạy bén, linh hoạt và sáng tạo.

- Sức khỏe: Tốt

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Thu nhập: Lương từ 8 triệu (tùy theo năng lực trao đổi khi phỏng vấn)

- Thời gian làm việc: Từ 7h00 đến 17h00 (nghỉ trưa từ 12h00 đến 14h00). Công chuẩn 26

công.

- Chế độ BHXH, thưởng lế tết theo quy định PL

- Môi trường làm việc thoải mái.

- Địa điểm làm việc: Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
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