
 

  HTX NN&DV 
PHÚC AN LÂM ĐỒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thông báo số: TB006/HTX PALD/HĐQT Bảo Lộc, ngày 07 tháng 10 năm 2020 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Vị trí: Nhân viên hành chính tổng hợp 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Bộ phận trực thuộc:  Phòng Tài chính - Kế toán/ Hội đồng quản trị. 
- Thời gian làm việc:  8h00 - 11g30; 13g00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6. 
- Địa điểm làm việc:  18 Cao Bá Quát, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng. 
- Hạn nộp hồ sơ:   20/10/2020. 

  

II. MÔ TẢ CHI TIẾT (JD) 
A. Công tác kế toán 

1. Hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết trên phần mềm Misa – SME. 
2. Ghi sổ, lập chứng từ gốc, xác định kết quả kinh doanh. 
3. Xuất hóa đơn, phiếu thu - chi tiền mặt, làm thủ tục thanh toán chuyển khoản 

ngân hàng. 
4. Theo dõi công nợ, đôn đốc việc thanh toán, thu hồi công nợ của HTX. 
5. Theo dõi thanh toán các chi phí điện, nước, văn phòng phẩm. 
6. Sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán được phân công. 
7. Tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin theo nguyên tắc kế toán. 
8. Lập và báo cáo thuế hàng quý/năm, gồm: thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân. 
9. Lập và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý. 
10. Lập báo cáo và hoàn thiện sổ sách cuối năm. 
11. Thực hiện công tác kế toán theo phân công từ Kế toán trưởng và Giám đốc 

phòng Tài chính – Kế toán. 
B. Công tác hỗ trợ tuyển dụng 

1. Triển khai kế hoạch tuyển dụng từ Chủ tịch HĐQT;  
2. Xây dựng 5J để hỗ trợ quản trị nhân sự. 
3. Lập và đề xuất phương án tuyển dụng trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.  
4. Đăng tin tuyển dụng và trực tiếp tuyển dụng nhân sự vòng 1. 
5. Tiếp nhận CV ứng viên, sàng lọc, sắp xếp phỏng vấn cho các phòng ban. 

C. Công tác văn thư 

1. Soạn thảo các Quyết định/ Công văn/ Thông báo; ghi chép biên bản các cuộc 
họp khi có yêu cầu từ Chủ tịch HĐQT. 

2. Tiếp nhận công văn, giấy tờ, thiết bị gửi đến HTX và chuyển cá nhân, đơn vị có 
thẩm quyền giải quyết. 

3. Đầu mối gửi (phát hành) các công văn, giấy tờ, văn bản ra ngoài HTX. 
4. Tổ chức lưu trữ toàn bộ các công văn, giấy tờ, hợp đồng, tài liệu liên quan, hồ 

sơ nhân sự và các loại giấy tờ liên quan. 
5. Theo dõi, cập nhật danh mục thiết bị, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm bổ sung 

thường xuyên tại đơn vị. Triển khai công tác mua sắm theo danh mục do HĐQT 



phê duyệt; cấp phát & quản lý các thiết bị, văn phòng phẩm và nhu yếu phẩm 
tại đơn vị. 

6. In ấn, photocopy tài liệu khi có yêu cầu từ cấp lãnh đạo. 
D. Công tác lễ tân 

1. Tiếp nhận, cung cấp các thông tin cơ bản về HTX cho quan khách và thành viên 
tại trụ sở HTX. 

2. Hỗ trợ Chủ tịch HĐQT tiếp khách tại trụ sở, văn phòng HTX. 

E. Các công việc hành chính khác 
1. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của HTX như hội thảo, hội nghị, lớp học; chương 

trình hoạt động ngoại khóa, hoạt động Quỹ Vì trẻ thơ, Quỹ thiện nguyện theo 
sự điều động của Chủ tịch HĐQT. 

2. Quản lý, theo dõi cấp phát đồng phục cho thành viên, cán bộ chuyên trách, 
nhân viên của HTX. 

3. Thực hiện những công việc khác theo phân công của chủ tịch Hội đồng quản trị. 

III. TIÊU CHUẨN (JS) 

1. Nữ, ngoại hình ưa nhìn. 
2. Tính cách hòa đồng, vui vẻ, chu đáo, chăm chỉ, cẩn thận. 
3. Có tinh thần cầu tiến, mong muôn gắn bó lâu dài và phát triển cùng HTX. 
4. Chịu được áp lực cao trong công việc. 
5. Kỹ năng làm việc độc lập, teamwork, kỹ năng quản lý, tổ chức sắp xếp và giám 

sát công việc. 
6. Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán/quản trị kinh doanh. 
7. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phần mềm Misa – SME và các phần mềm 

liên quan đến công việc. 

IV. QUYỀN LỢI 

1. Lương cơ bản: 5.000.000 VND/tháng. 
2. Xét tăng lương theo định kỳ 6 tháng. 
3. Được hưởng chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe theo luật định và chính sách phúc 

lợi theo quy định của HTX. 
4. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. 
5. Được tham gia hoạt động Quỹ thiện nguyện và Quỹ Vì trẻ thơ theo sự điều động 

của cấp trên. 
6. Cơ hội ký hợp đồng dài hạn sau thời gian thử việc nếu hoàn thành 80% kế hoạch. 
7. Được thường xuyên đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. 
8. Định hướng phát triển lên vị trí Kế toán trưởng hoặc Quản lý tài chính. 
9. Môi trường làm việc thân thiện và năng động. 

 

 NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

X  

NGÔ XUÂN NGHIÊM

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Signed by: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ PHÚC AN LÂM ĐỒNG  
 


