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STT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Yêu cầu cơ bản

(Nhân sự)

Mức lương
(Triệu đồng)

a. Mô tả công việc:
Triển khai thực hiện nghiệp vụ kế toán thực hiện các công việc:
Thiết lập hệ thống và quy định tài chính, kế toán của công ty.
Thực hiện tổng hợp số liệu và kiểm tra tổng hợp, cân đối số liệu kế toán.
Cập nhật và kiểm tra các chứng từ điều chỉnh, công nợ, lãi/lỗ, báo cáo tài
chính theo tuần với ban giám đốc.
Lập báo cáo thuế, có mối quan hệ tốt với cơ quan thuế, đã từng tham gia
quyết toán thuế.
1

Kế toán tổng hợp

01

Lập báo cáo quyết toán quý/năm.
Lập thành thạo các báo cáo tài chính.
Làm các công việc về chứng từ và thuế.
Theo dõi công nợ phải thu, trả.
Theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, báo cáo quỹ.
Theo dõi chi phí công trình, dự án.
Theo sự phân công trực tiếp của trưởng phòng.
b. Yêu cầu:

1
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Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp chính qui chuyên ngành kế toán Đại học
TCKT hoặc KTQD
Kinh ngiệm:Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí kế toán tổng
hợp các doanh nghiệp làm dự án.
Kĩ năng: Thành thạo các phần hành công việc KTTH, phần mềm kế toán,
tin học văn phòng, nắm bắt các chính sách liên quan đến tài chính/ kế toán
Phẩm chất: Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao
a. Mô tả công việc:

Kiểm soát và chịu mọi trách nhiệm của hồ sơ thiết kế concept đến giai đoạn
thiết kế hồ sơ hoàn công
Đề xuất, phân công bố trí nhân sự tham gia vào dự án khi có nhiệm vụ yêu
cầu cụ thể từ Trưởng/phó phòng & tham gia trực tiếp triển khai công việc.
Kịp thời xử lý các vướng mắc, thay đổi, phát sinh theo thực tế thi công trên
công trình.

Nhân viên thiết kế
2

công trình (nội
thất)

03

Tham gia khảo sát hiện trạng công trình (nếu cần) và giám sát tác quyền.
Tham gia tư vấn, giải trình ý tưởng thiết kế với đối tác, khách hàng khi
được phân công.
Đảm bảo tính khả thi và đúng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế.
Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất lên Trưởng/Phó phòng về tiến độ thực hiện,
chất lượng từng sản phẩm thiết kế
Phối hợp giám sát quá trình thi công, đảm bảo đúng ý tưởng và hồ sơ thiết
2
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kế đã được phê duyệt
Chủ động đề xuất cải tiến quy trình thiết kế khi phát hiện vấn đề bất cập
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được trưởng/phó phòng phân công
Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp ĐHKT, ĐHMTCN chuyên nghành thiết kế nội thất.
b. Yêu cầu:

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Có
kinh nghiệm TK văn phòng, ngân hàng, khách sạn sẽ là một lợi thế.
Sử dụng tốt các phần mềm về đồ họa, Autocad
Tiếng Anh cơ bản phục vụ cho công việc.
Nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

a. Mô tả công việc:

b. Bóc khối lượng, lập dự toán thi công
c. Tìm nhà cung cấp
Nhân viên Phòng
3

Giá (dự toán,
ngiệm thu)

03

d. Soạn thảo hợp đồng, thương thảo hợp đồng thi công
e. Đàm phán hợp đồng, đơn đặt hàng với nhà cung cấp
f. Đo đạc, thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán với chủ đầu tư
g. Nghiệm thu thanh quyết toán với nhà cung cấp
h. Yêu cầu:
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Kỹ sư kinh tế xây dựng
Tốt nghiệp các trường đào tạo kỹ thuật
Có kinh nghiệm làm về dự án nội thất

4

Nhân viên giám sát
thi công (nội thất)

-

Tốt nghiệp các ngành Kinh tế, kinh tế xây dựng, kỹ sư dự án ...

-

Đã có kinh nghiệm đọc bản vẽ, bóc khối lượng, thống kê, tổng hợp số liệu
(thống kê bản vẽ, thống kê - đánh mã hiệu + khối lượng các hạng mục: cửa,
đồ rời…; tập hợp hồ sơ kỹ thuật).

-

Có khả năng đàm phán về giá.

-

Có năng lực giám sát thi công các dự án công trình nội thất, am hiểu về các
loại vật liệu nội thất như gỗ, thạch cao, kính...

-

Có khả năng xử lý những công việc phát sinh trên công trường.

-

Có khả năng học hỏi cao, có trách nhiệm và sẵn sàng đi công trình ngoại
tỉnh Hà Nội.

-

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc nội thất.

-

Thành thạo tin học văn phòng, soạn thảo văn bản, hợp đồng.

-

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản phục vụ cho công việc.

05

4

8 – 12 (đối với nhân
viên giám sát, khi
đi công tác các công
trình ngoại tỉnh có
phụ cấp ăn ở theo
ngày)

