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Mô tả công việc 

Job Description 

Vị trí chức danh 
Position/ Title 

Kế toán công nợ phải thu (AR) – Thời vụ 9 tháng 

Bộ phận 

Department 
Tài chính/ kế toán 

Báo cáo tới 
Report to 

Trưởng nhóm Kế toán và Kế toán trưởng 

Địa điểm làm việc 
Working location: 

Huế 

Mục tiêu chiến lược 
của vị trí 
Strategic purpose of 
the position: 

Cung cấp cho trưởng nhóm, KTT những thông tin, số liệu chính xác ,đúng thời 
hạn theo yêu cầu để đạt các mục đích sau: 
• Kiểm tra, duyệt đơn hàng, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kịp thời, đầy đủ, 

đúng qui định, pháp lý, quy trình phê duyệt COA. 
• Báo cáo, đối chiếu đúng hạn, chính xác, đầy đủ. 
• Giúp Quản lý nắm được tình hình phải thu hiện tại. 

Tóm tắt công việc 

Job summary 
 

• Kiểm tra, duyệt đơn hàng, cập nhật, lưu trữ hóa đơn, chứng từ vỏ két và 
liên quan. 

• Theo dõi, đối chiếu, rà soát công nợ, thông báo & thu hồi nợ theo chính 

sách 
• Làm báo cáo bán hàng, công nợ, tình trạng NPP đúng thời hạn và chính 

xác 
• Một số công việc được yêu cầu liên quan. 

Yêu cầu kinh 
nghiệm, kỹ năng 

Personal qualifications 
/ competencies: 

 

• Có khả năng hoàn thành tốt công việc ở vị trí trên. 
• Có tiềm năng phát triển nghiệp vụ. 
• Sử dụng các ứng dụng văn phòng thành thạo.  
• Chính trực và tuân thủ. 

• Khả năng họat động, trách nhiệm trong nhóm, bộ phận, công ty. 
• Nhiệt tình, trách nhiệm,hòa nhã, ăn nói đúng mực, chăm sóc yêu cầu 

khách hàng 
• Chịu áp lực công việc, có thể đảm đương công việc đột xuất theo yêu cầu. 
• Khả năng báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu. 

Yêu cầu bằng cấp 
Educational 
requirements: 

 
• Đào tạo: Cử nhân kế toán/tài chính (bằng giỏi) 
• Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh 
• Kinh nghiệm: không trọng yếu   

Mối quan hệ công 
việc Nội bộ và bên 

ngoài 
Stakeholders & 

Relations 
Internal & External  

Nội bộ:nhân viên công ty và cấp lãnh đạo  
Bên ngoài:NCC, kiểm toán, Thuế, ngân hàng, các cơ quan chức năng. 

Nộp hồ sơ 
Application sent to 

tuyendung@carlsberg.asia 
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