Tên Cty: CTY TNHH DV TM XNK DƯỢC MỸ PHẨM TSKIN VIỆT NAM
Đ/c: Sô 12/B6, KP.Bình Thuận 2, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương.
SĐT: (0274) 3717 508 - 0911 195 979

TUYỂN DỤNG
1. NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Làm việc tại văn phòng Cty)
Yêu Cầu:
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành kế toán, kiểm toán, tài chính...
- Năng động, cẩn thận, chính xác,
- Có tinh thần hợp tác, trách nhiệm cao
* Thời gian làm việc: từ 07h30’ – 12h ; 13h15’ – 17h00’ (Từ thứ 2 đến thứ 7)
Mô Tả Công Việc
- Ra đơn bán hàng
- Hạch toán chi thu mỗi ngày
- Theo dõi & xử lí công nợ phải thu, phải trả.
- Lưu trữ thu gom các chứng từ kế toán
- Xử lý dữ liệu kế toán, lưu giữ chứng từ và các dữ liệu kiểm toán
- Tổng hợp các hóa đơn đầu vào, báo cáo hóa đơn đầu ra để gửi qua kế toán dịch
vụ
- Xử lý các công việc hành chính & các yêu cầu khác nếu cần.
Quyền Lợi Được Hưởng
+ Lương thử việc: 6,500,000 vnđ/tháng
+ Tháng thứ 02: Tăng lương theo năng lực làm việc.
+ Chế độ làm việc theo quy định của Nhà nước.
+ Có lương tháng 13 theo hệ số năm
+ Được tham gia BHXH

2. NHÂN VIÊN SALE ONLINE (Làm việc tại văn phòng Cty)
SL: 2 nhân viên
Yêu Cầu:
- Trình độ: 12/12
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Thời gian: từ 07h30’ – 12h ; 13h15’ – 17h00’ (Từ thứ 2 đến thứ 7)
- Thành thạo phần mềm WORD, EXCEL..
Mô Tả Công Việc
+ Triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng online của toàn
hệ thống hàng tháng.
+ Trả lời comment, check inbox, chốt đơn hàng, soạn đơn hàng cho khách.
+ Đăng bài, quản lý bán hàng trên các trang thương mại điện tử.
Quyền Lợi Được Hưởng







Lương: Có lương cứng (tăng lương theo năng lực)
Có thêm Phụ cấp (tiền cơm,…) hàng tháng.
Có lương tháng 13 theo hệ số năm
Có thưởng các ngày lễ, tết.
Có Bảo hiểm xã hội
Có tiền Hoa hồng: thưởng % theo mức doanh thu.

