
 

 

 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

Điểm làm việc: TBS Logistics- Đường DT743, Tân Vạn, Bình Dương 

Thông tin công việc:  

Mô tả công việc: 

• Thực hiện các báo cáo tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của công ty theo yêu cầu 

của từng giai đoạn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển chung của công ty. 

• Tham gia tổ chức cải tiến và hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán, bộ máy kế toán thống kê 

theo mẫu biểu thống nhất, bảo đảm việc ghi chép, tính toán số liệu chính xác, trung thực, 

kịp thời và đầy đủ toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh trong toàn công ty. 

• Hướng dẫn và theo dõi kế toán viên thực hiên các biểu mẫu, số liệu theo đúng kỳ kế toán. 

• Phân tích đánh giá các đánh giá, phân tích tình hình hoạt động tài chính, kinh doanh của 

toàn công ty. Thông qua các chỉ số tài chính, tham mưu tư vấn cho Ban Giám Đốc đẩy 

mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. 

• Tham gia công tác thống kê, kiểm kê tài sản cố định, đánh giá chính xác tài sản cố định, 

công cụ dụng cụ, tiền mặt, thành phẩm, hàng hóa, từ kết quả kiểm kê, đánh giá tình hình 

sử dụng kịp thời. 

• Tham gia vào lập kế hoạch, kiểm tra báo cáo, đánh giá công tác thực hiện kế hoạch doanh 

thu-chi phí công ty, các đơn vị phụ thuộc công ty hàng tháng, quý, năm. .. 

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng và Ban Giám Đốc. 

Yêu cầu công việc: 

• Tốt nghiệp ĐH trở lên, chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, 

kế toán doanh nghiệp…. 

• Có kinh nghiệp làm việc ở các vị trí như: kế toán tổng hợp, kế toán quản trị, kế toán kiểm 

soát nội bộ, kiểm toán viên. 

• Hiểu biết sâu sắc về chính sách các loại thuế, am hiểu chuẩn mực kế toán và biết vận dụng 

vào thực tế hạch toán kế toán. 

• Ưu tiên nếu hiểu biết và có kinh nghiệm triển khai SAP-FICO  

• Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân 

công. 

• Kỹ năng văn phòng thành thạo, sử dụng phần mềm kế toán thuần thục, MS office. 

• Có phẩm chất trung thực, cẩn thận, chi tiết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, 

chịu áp lực công việc cao. 

• Kỹ năng giao tiếp tốt/ Tiếng Anh tốt 

Quyền lợi: 
• Lương: thỏa thuận, có xe đưa rước từ TPHCM đến chỗ làm việc 

• Hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca. 

• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. 

• Lương tháng 13 theo chính sách của công ty. 

• Du lịch nghỉ mát hàng năm. 



 

 

 

Liên hệ: 

Phòng HCNS, SĐT: 0274.3774.775 ext: 128 Hoặc email: tuyendung@tbslogistics.com  

 


