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MÃ SỐ 20.511 CÔNG TY TNHH MTV AGRIA GIA LAI TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN
Trình đ ộ

Tốt nghiệp Cao đẳng

N g à nh ng hề

Tài chính - Ngân hàng - Kế toán - Kiểm toán

Số lư ợ ng tuyể n

1

G iớ i tính

Nữ

Yê u cầ u chung

Lượt xem

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Thương mại & dịch vụ (Phân
bón - thuốc BVTV - dịch vụ phun xịt khử trùng & phòng chống côn
trùng). . 1. Vị trí tuyển dụng: 01 nữ kế toán. - Công việc: Thực hiện
chuyên môn kế toán. Đôn đốc, thu hồi công nợ. Quản lý xuất
nhập hàng hóa và một số công việc văn phòng. - Trình độ: Đại
học hoặc cao đẳng trở lên. Chuyên ngành: Kế toán. - Yêu cầu:
Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập.
Biết phân tích, lập báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh. - TGLV:
sang từ 8h - 11h; chiều từ 13h30 - 16h30. - Quyền lợi: Lương +
thưởng: Lương CB 5 triệu + thưởng + Du lịch hàng năm. - Chế độ
nghỉ phép & Bảo hiểm XH: theo luật định. Thời gian thử việc: 3
tháng. (Lương thử việc = lương chính thức). - Yêu cầu khác: Trao
đổi qua phỏng vấn. - Địa bàn làm việc: Pleiku. - dịch vụ phun xịt
khử trùng & phòng chống côn trùng). . 2. Vị trí tuyển dụng: 01 nam
nhân viên kinh doanh. - Độ tuổi: 25 - 35 tuổi. - Trình độ đại học
hoặc cao đẳng trở lên, - chuyên ngành: Nông học, bảo vệ thực
vật. Thành thạo Word và Excel. - Công việc: Chăm sóc khách
hàng, tìm hiểu thông tin và diễn biến thị trường, bán hàng & thu
nợ, báo cáo hàng ngày. - Yêu cầu: Ngoại hình ưa nhìn, kỹ năng
giao tiếp tốt, làm việc độc lập và biết phân tích, xử lý các vấn đề
phát sinh. - Địa bàn làm việc: Gia Lai, Kon Tum. - Thời gian làm
việc: 6 ngày/tuần, buổi sáng bắt đầu từ 7h30. - Quyền lợi: Lương
cơ bản: 6 triệu. Lương = Lương cơ bản + % doanh thu/tháng +
thưởng/sản phẩm. Thưởng = Thưởng năm + thưởng/sản
phẩm/năm + Du lịch hàng năm. - Chế độ nghỉ phép & Bảo hiểm
XH: theo luật định. - Thời gian thử việc: 3 tháng. (Lương thử việc =
lương chính thức). - Các vấn đề khác: trao đổi cụ thể khi phỏng
vấn. Lưu ý: Các Ứng viên nộp CV xin việc qua mail của Công ty.
Công ty tự thông báo cho ứng viên thời gian phỏng vấn. Khi trúng
tuyển mới nộp hồ sơ. - Địa bàn làm việc: Gia Lai, Kon Tum.

N ơ i là m việ c

Thành phố Pleiku, Gia Lai

Thờ i g ia n là m việ c

Thoả thuận

Lư ơ ng k hở i đ iể m

Thỏa thuận (vnđ)

Q uyề n lợ i

Sau thời gian thử việc: Đóng bảo hiểm theo luật định. Được đi du
lịch hàng năm;

H ồ sơ g ồm

Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản photo giấy khám sức khỏe, hộ
khẩu, CMND, bằng cấp có liên quan và 1 ảnh (3x4): ghi thông tin:
Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, trình độ … mặt sau ảnh.

G hi chú

Chi tiết xin vui lòng liên hệ Địa Chỉ: 50 Sư Vạn Hạnh - P.Hội
Thương, TP.Pleiku - Gia Lai. Điện Thoại: 0269.3824228. Fax:
0269.3824228
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Ngày tạo hồ sơ

17/11/2020

Ngày nộp hồ sơ

17/11/2020

Hạn nộp hồ sơ

Mô tả công việ c

Đến khi tuyển xong

