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Tây Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

KỸ NĂNG
Thành thạo phần mềm Misa, Word, Excel, các 
phần mềm kế toán khác

Đọc hiểu Tiếng Anh, Tiếng Hàn

GIẢI THƯỞNG

CHỨNG CHỈ

SỞ THÍCH

NGƯỜI THAM CHIẾU
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Đặng Quốc Đăng
- Kế toán thuế 
- Kế toán công nợ 
- Kế toán tiền mặt, ngân hàng 
- Kế toán kho 
- Kế toán bán hàng 
- Kế toán nội bộ 
- Kế toán tổng hợp 
- Nhân viên kế toán 
- Kế toán giá thành 
- Kế toán tiền lương 
- Kế toán công trình 
- Kế toán TSCĐ 
- Phó phòng kế toán 
- Vị trí khác 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Học viện Tài Chính
Tài chính Ngân hàng

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty CP Vật tư Xăng dầu Hải Dương

-Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán.
-Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, và các sổ sách cần thiết khác.
-Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.

Kế toán viên

Chi nhánh công ty CP Vật tư xăng dầu Hải Dương tại Bắc 
Ninh

-Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán.
-Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi, và các sổ sách cần thiết khác.
-Giao dịch trực tiếp với Ngân hàng.
-Lên Báo cáo Kết quả Hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
-Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng.
-Lập tờ khai thuế TNCN theo tháng.
-Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng Quý.
-Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán.
-Tính lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho CNV.

Kế toán viên
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-Tính khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ.
-Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ.
-Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và sổ tổng hợp.
-In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó.
-Lưu trữ các chứng từ và số sách .

Chi nhánh Công ty Cố phần đầu tư XNK Hưng Thịnh

-Tuyển dụng nhân sự cho công ty.
-Theo dõi tiến độ tình hình sản xuất đơn hàng của công ty, đưa ra kế hoạch sản 
xuất hàng hoá cho công ty.
-Kiểm kê kho hàng, mức tiêu hao nguyên vật liệu mỗi đơn hàng.
-Tính công, sản lượng sản xuất, tính lương công nhân viên.

Phó quản đốc
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