
 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị trí: Nhân viên kế toán, thống kê 

 

Mô tả 

Công ty Minh Tiến hiện cần Kế toán thống kê nội bộ với những công việc như sau: 

 Làm thống kê tồn kho hàng hóa/nguyên liệu và tính lương công nhân  

 Theo dõi chi phí của cty và doanh thu hàng tuần/tháng trên những kênh bán hàng sỉ/lẻ 

khác nhau 

 Viết báo cáo thu/chi hàng tháng 

 Giúp bộ phận sản xuất trong công việc theo dõi và báo cáo tiến độ 

 Phụ trách viết hóa đơn đỏ, bán lẻ khi cần 

 Hỗ trợ tính giá thành sản xuất 

 Hỗ trợ Giám đốc trong công việc hàng ngày 

 Cập nhật giấy tờ trên Google Drive/hồ sơ 

Công ty ưu tiên cho những ứng viên muốn gắn bó lâu dài, mong muốn phát triển với chúng tôi 
trong giai đoạn cải tạo và mở rộng thị trường. 

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ hành chánh của công ty (sáng: 8h - 11h30, chiều: 13h - 
16h30) tại Trảng Bom, Đồng Nai 

Lương thỏa thuận tùy theo kinh nghiệm (5 – 7 triệu) 

Yêu cầu 

 Tốt nghiệp Cao đẵng / Trung cấp 

 Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương 

 Sử dụng máy vi tính thành thạo 

 Nắm vững các kiến thức chuyên ngành kế toán, thống kê 

 Tự tổ chức, sắp xếp và lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công 

 Kỹ năng tổng hợp và phân tích báo cáo 

 Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, khả năng làm việc độc lập. 

 Có kỹ năng viết báo cáo tổng hợp, cập nhật thông tin 

 Tiếng Anh trình độ khá (viết, đọc): có thể hiểu tài liệu và viết văn bản khi cần 

  Muốn học hỏi về thị trường gốm sứ trong/ngoài nước 

Quyền lợi 

 Cơ hội làm việc trong cty gia đình, môi trường linh hoạt và có thể học hỏi từ nhiều 
ngành nghề khác nhau 

 Bảo hiệm xã hội và nghỉ phép theo quy định 

 Lương tháng 13 và thưởng cuối năm 

 Trợ cấp tiền ăn trưa 

 Xe đưa đơn từ TP HCM (Emart Gò Vấp) tới xưởng 

Thông tin 
ứng tuyển 

 Ứng viên gửi CV và Cover letter tới contact@minhtienceramic.com với chủ đề email 
như sau: “NHÂN SỰ - Kế toán thống kê– Họ & tên” (format dễ đọc - vui lòng không 

gửi sơ yếu lý lịch chưa được format) 
 

 Thông tin người liên lạc: Oanh – Trợ lý Kế hoạch cho Giám đốc – 0949.103.172 

 


