
 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MAI THU 
VPGD: Số 68, Ngõ 260 Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

ĐT: 0962.858.393 – 02466.866.005 

Email: maithu@maithutrading.vn 

 

TUYỂN DỤNG 

Công ty TNHH TM & DV Mai Thu (Mai Thu Trading) là đơn vị nhập khẩu, phân phối bán lẻ 

các sản phẩm âm thanh và phụ kiện công nghệ. Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển dụng 

nhân sự với thông tin như sau: 

 

THÔNG TIN CHUNG 

Vị trí 

 

- Nhân viên kế toán tổng hợp 

- Số lượng: 01 

- Nộp hồ sơ: qua email, hạn nộp: 28/02/2023 

Mô tả - Theo dõi tiền hàng 

- Theo dõi số liệu tồn kho 

- Theo dõi quản lý công nợ 

- Thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu (sẽ được training) 

- Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách, báo 

cáo thuế định kỳ 

- Các công việc khác sẽ được trao đổi khi phỏng vấn trực tiếp 

Yêu cầu - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học có chuyên ngành tài chính kế toán 

- Tiếng Anh đọc viết 

- Kinh nhiệm 1-2 năm kế toán tổng hợp 

- Nhanh nhẹn, trung thực, trách nhiệm với công việc 

Quyền lợi - Lương 9-12tr 

- Chế độ BHXH, chính sách đầy đủ theo luật lao động 

- Môi trường làm việc trẻ năng động vui vẻ, có cơ hội được học tập phát 

triển kỹ năng kinh nhiệm nhiều 

Thời gian 

 

Từ thứ 2 đến thứ 7 (9h – 18h) 

Địa điểm phỏng vấn:  Số 68 Ngõ 260 Cầu Giấy, Hà Nội 

Địa điểm làm việc: Số 18, 196/1A Hồ Tùng Mậu (gần GoldMark City) 

Liên hệ Mr . Triều – 0962 858 393 – trieupt@maithutrading.vn 
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