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 TUYỂN DỤNG – KẾ TOÁN THUẾ 

Mô tả công việc 

- Rà soát, kiểm tra đối chiếu chứng từ kế toán, xuất hóa đơn. 

- Tập hợp các hóa đơn, chứng từ phát sinh của Công ty để theo dõi và hạch toán, bảo quản sổ sách, 

lưu trữ tài liệu chứng từ 

- Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty. 

 - Cập nhật kịp thời những chính sách, quy định mới về luật thuế liên quan đến hoạt kinh doanh 

của Công ty 

- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty 

- Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra, đầu vào, báo cáo tổng hợp thuế TNDN, TNCN, 1 số 

loại thuế theo đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty 

- Hoạch toán các nghiệp vụ kế toán  

- Trực tiếp tham gia làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu, vấn đề phát sinh trong công việc 

- Báo cáo tài chính, làm hồ sơ quyết toán theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng. 

 

Yêu cầu công việc 

- Ý thức: trung thực, năng động, nhiệt tình 

- Về chuyên môn: 

+ Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán 

+ Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong công việc tương tự tại công ty có hoạt động trong ngành 

xây dựng. 

+ Thành thạo sử dụng vi tính văn phòng 

+ Có hiểu biết về Pháp luật kế toán, thuế. 

+ Giờ làm việc : Sáng 7h30 – 11h30 , Chiều : 13h30 – 17h00, Chiều thứ 7 và chủ nhật nghỉ. 

 

Quyền lợi được hưởng 

- Lương: Theo thỏa thuận trực tiếp trong buổi phỏng vấn. 

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật….  

Hồ sơ vui lòng nộp vào gmail : phuclockhang.ec@gmail.com 

Tel : 0236.6563377 
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