
 

SIB DECOR TUYỂN DỤNG 

Vị trí tuyển dụng: 

-  Kế toán tổng hợp – định hướng phụ trách bộ phận kế toán (ưu tiên ứng viên có kinh 

nghiệm về kế toán sản xuất). 

-  Làm việc fulltime từ tại: Chi nhánh xưởng Sản xuất - 2/4/2 Đông Hưng Thuận 10B, Phường 

Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM. 

-  Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 thứ 2 – thứ 7. 

 

Quyền lợi: 

-  Mức lương: thỏa thuận. 

-  Đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 

13, sinh nhật, hiếu; hỉ. 

-  Xét tăng lương hàng năm. 

- Quản lý bộ phận kế toán (khi  đáp ứng được năng lực kinh nghiệm). 

 

Mô tả công việc: 

- Quan trọng: Thực hiện nghiệp vụ kế toán sản xuất (định mức chi phí, hạch toán NVL…). 

- Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp. 

- Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách theo quy định. 

- Lập báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý). 

- Quyết toán thuế, lập sổ sách kèm theo. 

- Báo cáo thu chi hàng ngày, báo cáo tổng hợp. 

- Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào. 

 

Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, có sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế với những nhiệm vụ được 

mô tả và đặc biệt là kinh nghiệm làm việc về giá thành sản xuất. 

- Kinh nghiệm: 2 năm trở lên trong vị trí tương đương. 

- Đúng giờ. 

- Có khả năng làm việc độc lập, trung thực.  

 

Hoàn thành thông tin theo form ứng tuyển sau: https://bit.ly/3cwybf8 

Hoặc CV gửi về: hi@sibdecor.vn 

Địa chỉ nộp hồ sơ/phỏng vấn: 2/4/2 Đông Hưng Thuận 10B, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 

12, TP.HCM. 

Liên hệ cung cấp thông tin: 0908.959.289 

https://bit.ly/3cwybf8

