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Introduction of the Hiring Organization <Market/Region> and 

contextual information related to the Job    

Carlsberg là một trong những công ty đa quốc gia Đan Mạch đầu tiên vào Việt Nam và đầu tư lần đầu vào 

năm 1993. Trong 20 năm đầu tiên, Carlsberg điều hành hoạt động tại Việt Nam thông qua Carlsberg 

Đông Dương. Năm 2013, công ty Carlsberg Việt Nam hoàn chỉnh được thiết lập bao gồm công ty kinh 

doanh và nhà máy sản xuất tọa lạc tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam 

 

Job Description  

 

Position Title: 
Kế toán công nợ (7 tháng) 

 
Department: 

Kế toán 

 

Reporting line: 
Kế toán trưởng 

 
Number of direct 
reports: 

 

 

Base location: 
Thừa Thiên Huế 

 

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, thanh toán, hạch toán, lưu trữ các khoản phải trả đúng qui định, pháp 

lý, quy trình phê duyệt COA, đúng hạn, đầy đủ. 

• Báo cáo, đối chiếu đúng hạn, chính xác, đầy đủ. 

• Giúp Quản lý nắm được tình hình phải trả hiện tại. 

 

Core 
Responsibilities 

• Kiểm tra, hạch toán, lưu trữ theo qui định, chính sách, pháp lý, qui trình. 
• Theo dõi, đối chiếu, rà soát công nợ, làm biên bản đối chiếu công nợ khi có yêu 

cầu, 
• Báo cáo tình hình thanh toán, phải trả đúng thời hạn. 
• Một số công việc được giao đột xuất liên quan. 

 

Competency 
Requirements 

• Sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng thành thạo.  
• Chính trực và tuân thủ. 
• Khả năng kết hợp làm việc nhóm. 
• Nhiệt tình, trách nhiệm,hòa nhã,. 
• Chịu áp lực công việc, đảm đương được công việc theo yêu cầu trong phạm vi 

chuyên môn. 
• Khả năng báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu. 

 

 
Travel 
Requirements 

 

 
Educational & 
other 
requirements 

• Đào tạo: Cử nhân kế toán/tài chính(bằng giỏi). 
• Kinh nghiệm: không trọng yếu.   

 
HR Contact and Closing Date   

Nộp hồ sơ qua email: khuong.vinh@carlsberg.asia 
Application Deadline: 9/9/2019 

 


