NHIÊN VIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THƯƠNG MẠI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vị trí: Nhân viên phòng Tài chánh-Kế toán-Thương mại (Commercial Officer)
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Mã công việc: DIS-CV-COMM-03
Báo cáo cho: Trưởng bộ phận Tài chánh-Kế toán-Mua sắm và Quản lý hợp đồng, Ban lãnh đạo khi
có yêu cầu
Nơi làm việc: Văn phòng chi nhánh Công ty tại thị xã Phú Mỹ. BRVT
Nhiệm vụ:
Hỗ trợ bộ phận Tài chánh-Kế toán trong các nghiệp vụ Tài chánh-Kế toán
Hỗ trợ bộ phận Mua hàng trong nghiệp vụ mua sắm thiết bị, vật tư, dịch vụ
Hỗ trợ bộ phận Quản lý dự án trong các công việc quản lý hợp đồng với khách hàng và các nhà
cung cấp.
Yêu cầu:
Nam/ Nữ, từ 22 tuổi đến 35 tuổi
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Tài chánh-Kế toán, Thương mại
Có kinh nghiệm làm việc liên quan tới chuyên môn là lợi thế.
Mới ra trường, cầu tiến, cầu thị, thực sự muốn làm việc cũng được chào đón và đánh giá cao.
Có tinh thần cấu thị, hợp tác, làm việc nhóm cao, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp
tốt
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, power point)
Làm việc theo định hướng kết quả, khả năng làm việc đa tác vụ và tinh thần đồng đội cao
Ứng viên biết tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác sẽ có lợi thế cao trong việc phát triển sự nghiệp.
Quyền lợi được hưởng:
Cơ hội thăng tiến, trưởng thành. Nghỉ phép năm, các Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định
của Luật Lao động Việt Nam
Bảo hiểm xã hội ( Công ty sẽ mua gói BHXH cho NV sau 06-12 tháng “Tùy theo thỏa thuận” mà
nhân viên đã gắn bó làm việc tại Công ty )
Bảo hiểm y tế ( Công ty sẽ mua gói Y tế cho NV sau 06-12 tháng “Tùy theo thỏa thuận” mà nhân
viên đã gắn bó làm việc tại Công ty )
Nghỉ mát khi có thể ( Theo tình hình kết quả kinh doanh của công ty)
Có cơ hợi tham gia những khóa đào tạo phát triển con người và kỹ năng theo sự phát triển công ty
Mức lương: Theo thỏa thuận dựa trên năng lực, trình độ ( Từ 6-12 triệu )
Mức thưởng: Theo tình hình kết quả kinh doanh của công ty
Chúng tôi quan tâm đặc biệt về nhân cách, đạo đức, lối sống và thái độ làm việc của bạn. Về kỹ
năng: Chúng tôi có thể đào tạo bạn song trong quá trình làm việc của chúng tôi, hoặc các khóa
đào tạo chuyên môn chuyên biệt của các trung tâm, trường huấn luyện…
Nếu bạn có khả năng và có động lực cao cùng chúng tôi phát triển công ty, chúng tôi rất hân
hạnh nhận hồ sơ ứng tuyển hoàn chỉnh của bạn (đính kèm ảnh mới nhất và ghi rõ thời điểm
sớm nhất có thể bắt đầu công việc) info@dis.com.vn
trước ngày 30/12/2021.
Khi nộp hồ sơ ứng tuyển, vui lòng ghi rõ mã công việc trên tiêu đề email.
Ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
Liên hệ: CN Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Rồng
Địa chỉ: H12-H13 đường Trường Chinh, phường Phú Mỹ, tx Phú Mỹ. BRVT
Điện thoại: +84(0)913 199 588
+84(0)913 337 299
Email: info@dis.com.vn/ vinh.buihuy@dis.com.vn

