
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MÁY THÉP VIỆT 
Địa chỉ: 291 Hoàng Sa – Tân Định – Quận 1 – Tp.HCM 

VP: 253 Điện Biên Phủ. – Phường 7 – Quận 3 – Tp.HCM 

SĐT: (84-8) 39304987          Fax: (84-8) 39307638 

Web: www.vietsteel.com      Mail: vietsteel@vietsteel.com 

 

TUYỂN DỤNG 
Công ty TNHH Máy Thép Việt được thành lập ngày 10 tháng 08 năm 2005, là doanh nghiệp 

chuyên sản xuất các loại máy định hình kim loại. Quy mô công ty từ 150 đến 200 nhân viên.  

❖ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:  

Nhân viên kế toán nội bộ 

❖ YÊU CẦU:  

- Giới tính: Nữ (dưới 35 tuổi) 

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học – chuyên ngành kế toán / tài chính 

- Kinh nghiệm làm việc: 1 năm trở lên 

- Thành thạo tin học văn phòng,  

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chăm chỉ, Chịu được áp lực công việc 

- Hình thức làm việc : Toàn thời gian cố định 

 

❖ QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG:  

- Mức lương: 9.000.000 – 13.000.000 đ/ tháng (theo năng lực và kinh nghiệm) 

- Môi trường làm việc sạch sẽ, thoáng mát, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển. 

- Được tham gia đầy đủ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

- Được tham gia BH sức khỏe 24h. 

- Được hưởng lương, trợ cấp, thưởng theo quy định pháp luật và quy chế tài chính của công ty. 

❖ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC:  

253 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.. 

 
❖ THÔNG TIN LIÊN HỆ:  

Ms Huê    – SĐT: 0908.739071 – Mail: hue.tran@vietsteel.com  

 

www.vietsteel.com vietsteel@vietsteel.com 

❖ MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  

❖  
- Nhập hóa đơn, sao kê, sổ phụ ngân hàng, tài khoản vay, tài khoản thanh toán (thuế) 

- Sử lý sổ sách kế toán theo quy định và kế hoạch phân công. 

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp . 

- Giao dịch với ngân hàng, hồ sơ vay ngân hàng: đi ngân hàng chuyển tiền, nộp tiền, lấy sao kê, sổ 

phụ. 

- Lập kế hoạch thu – chi nội bộ 

- Nhập sổ Quỹ nội bộ 
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