THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
I. Giới thiệu về Công ty
Vĩnh Hoàn là công ty chuyên nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra hàng đầu tại Việt Nam.
Công ty có một quy trình khép kín từ khâu ươm giống, nuôi cá thịt đến chế biến và xuất khẩu
thành phẩm cá tra cho các thị trường xuất khẩu. Tập đoàn chúng tôi bao gồm công ty mẹ đã
niêm yết trên thị trường chứng khoán TP.HCM và 04 công ty con hoạt động trong các lĩnh
vực có liên quan. Doanh số hàng năm của tập đoàn đạt trên 5.000 tỷ.
Quy mô: trên 5.000 nhân viên
Địa chỉ trụ sở chính: Công ty CP Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Website: www.vinhhoan.com
Email: careers@vinhhoan.com
Số điện thoại: (067) 3891166
Fax: (067) 3891062
II. Vị trí tuyển dụng:

02 Nhân viên Kế Toán
III. Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp đại học ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính Ngân hàng hoặc các văn
bằng tương đương;
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán;
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định;
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, Kỹ năng giao tiếp tốt; Nói và viết tiếng Việt tốt; biết
tiếng Anh là một lợi thế;
- Siêng năng, ham học hỏi và có đầu óc cải tiến;
- Có sức khỏe tốt.
IV. Chế độ chính sách:
- Lương cao; thỏa thuận và trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
- Thưởng Lễ, Tết theo chế độ của công ty và theo hiệu quả công việc hàng quí.
- Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật định.
- Hỗ trợ cơm trưa.
- Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có nhiều cơ hội phát triển.
V. Liên hệ nộp hồ sơ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
- Địa chỉ: 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 0949.106.264 gặp Chị Kim Tuyến – Phòng Nhân sự
- Hoặc gửi hồ sơ qua email: careers@vinhhoan.com hoặc tuyen.vo@vinhhoan.com

