TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP.HCM
PHÒNG QHDN VÀ HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/TB-QHDN
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v. Tuyển dụng của Công ty TNHH Viễn thông AD
1. Nơi làm việc: Công ty TNHH Viễn thông AD.
2. Địa chỉ: CĐ003, tầng trệt, tháp A, tòa nhà Lotus Garden, 36 Trịnh Đình Thảo, Hòa
Thạnh, Tân Phú.
3. Vị trí tuyển dụng: Kế toán.
- Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm.
- Tình độ: Trung cấp, Cao đẳng.
- Tỉnh/ Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghành nghề: chuyên nghành kế toán.
- Số lượng tuyển dụng: 01.
- Giới tính: Nam/Nữ.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.
* Mô tả công việc:
- Quản lý sắp xếp, lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán.
- Thực hiện các công việc nghiệp vụ về kế toán.
- Đối soát doanh thu dịch vụ với các đối tác viễn thông.
- Làm việc với ngân hàng.
- Thực hiện các báo cáo và các nội dung khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
4. Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp (hoặc chuẩn bị tốt nghiệp): Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghành kế toán.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, năm vững chế độ kế toán.
- Biết tổng hợp, phân tích và lập báo cáo.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng và trung thực.
- Linh hoạt và khéo léo trong xử lý tình huống.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft word, Excel, phần mềm kế toán.
5. Quyền lợi:
- Mức lương từ 6.000.000 – 10.000.000 VND.
- Môi trường làm việc thân thiện.
- Tham gia chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn và các chế độ khác theo quy định.
- Thưởng tết, các ngày lễ lớn.
6. Hồ sơ ứng tuyển : nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày 30/09/2020, hồ sơ bao gồm:
- Đơn xin việc;
- CV;
- Bảng điểm và các chứng chỉ bằng cấp đã có;
- CMND, hộ khẩu;
- Giấy khám sức khỏe.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0908547410 – gặp Ms. Hương Ly, email:
lylth@vienthongad.com
Các Anh/Chị ứng viên cần hỗ trợ vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ doanh nghiệp và
Hợp tác Quốc tế trường CĐ CNTT TPHCM. Địa chỉ số 12 Trịnh Đình Thảo, Phường
Hòa Thạnh, Quận Tân Phú (lầu 01 dãy nhà A).
Trân trọng./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Đoàn TN – Hội SV;
- Website;
- Các trang MXH ITC;
- Lưu Vp.

Đã ký

Ths. Trần Hải Nguyên

