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KẾ TOÁN 
TỔNG 

HỢP CHI 
NHÁNH 

ĐÀ NẴNG 

 Thực hiện các nghiệp vụ tổng hợp số

 Kiểm soát chặt chẽ các bút toán nghi

bộ máy kế toán theo đúng luật thuế & lu

 Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu 

cầu của kế toán trưởng 

 Lập các định khoản, khấu hao TSCĐ, các kho

trích trước, dự phòng… phục vụ cho vi

cáo tài chính mỗi tháng hoặc các loạ

theo yêu cầu cầu của cấp trên 

 Hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ định kho

cho đồng nghiệp 

 Giải trình số liệu & cung cấp hồ sơ 

quan thuế & kiểm toán  

2 

NHÂN 
VIÊN 
KINH 

DOANH 
CHI 

NHÁNH 
ĐÀ NẴNG 

 Xây dựng kế hoạch kinh doanh thúc đ

Lên chương trình, lập kế hoạch tri

dõi, giám sát thực hiện 

 Theo dõi hàng hóa, quản lý sản phẩm 

 Quản lý nhóm hàng  

 Phân tích hàng bán, hàng tồn và báo cáo doanh thu 

hàng tuần, tháng quý và năm 

 Lập chiến lược về tăng doanh số  

 Theo dõi xu hướng tiêu dùng của th

phẩm  trang sức  

 Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao

N DỤNG CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH 

 
YÊU CẦU 

TRÌNH ĐỘ - KINH NGHIỆM – KỸ 
NĂNG 

YÊU CẦU KHÁC

ố liệu kế toán  

các bút toán nghiệp vụ trong 

& luật kế toán 

c khác theo yêu 

u hao TSCĐ, các khoản 

cho việc lập báo 

ại báo cáo khác 

nh khoản kế toán 

sơ số liệu cho cơ 

 Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kế 

toán, Tài chính 

 Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở 

vị trí Kế toán Tổng hợp hoặc vị trí 

tương đương 

 Có tổng hợp, vững về nghiệp vụ kế 

toán 

 Quản lý, điều hành tổ chức khoa học 

 Thành thạo tin học văn phòng (đặc 

biệt là excel), phần mềm kế toán 

 Ưu tiên các ứng viên đã làm kinh 

doanh trong ngành Vàng bạc, Trang 

sức, Đá quý 

 Nam, tuổi từ

 Cẩn thận, chính xác, 

có trách nhi

 Tác phong chuyên 

nghiệp, năng đ

 Trung thực, nghiêm 

túc trong công vi

 

ch kinh doanh thúc đẩy bán hàng. 

ch triển khai, theo 

m  

n và báo cáo doanh thu 

a thị trường về sản  

p trên giao 

 Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: 

QTKD, Marketing, kinh doanh… 

 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị 

trí tương đương.  

 Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch.  

 Có khả năng giao tiếp, thương thuyết.   

 Có khả năng mở rộng quan hệ tìm 

kiếm khách hàng tiềm năng. 

 Sử dụng thành thạo Word, Excel, 

PowerPoint, phần mềm kế toán. Ưu 

tiên: cho người biết thiết kế đồ họa 

 Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành 

hàng bán lẻ thời trang, nữ trang, công 

ty vàng, Ngân hàng, tài chính, Chứng 

khoán. 

 Nam/ nữ, ngo

ưa nhìn, tuổ

35.  

 Tác phong chuyên 

nghiệp, năng đ

 Có tính thẩm  m

I CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

U KHÁC 
GIỜ 
LÀM 
VIỆC 

MỨC 
LƯƠNG 
KHỞI 
ĐIỂM 

ừ 32 - 40. 

n, chính xác, 

có trách nhiệm cao 

Tác phong chuyên 

năng động 

c, nghiêm 

trong công việc 

Hành 
chính 

Theo thỏa 
thuận  

, ngoại hình 

ổi từ 24 đến 

Tác phong chuyên 

năng động 

m  mỹ cao 

Hành 
chính 

Theo thỏa 
thuận  
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NHÂN 
VIÊN BÁN 

LẺ CHI 
NHÁNH 

ĐÀ NẴNG 

 Tư vấn, giới thiệu và bán sản phẩm trang s

cấp 

 Hỗ trợ khách hàng về các chính sách liên quan đ

bán hàng 

 Phát triển và duy trì mối quan hệ

hàng 

 Bán hàng hiệu quả, thực hiện đạt và vư

tiêu và doanh số đặt ra 

 Trưng bày và quản lý, theo dõi hàng hóa t

được giao 

 Thể hiện hình ảnh, thương hiệu, phong cách bán 

hàng chuyên nghiệp 
 

 

 CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 

1. Lương, thưởng: 

- Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghi

- Lương tháng 13 bằng tối thiểu bằng 1 tháng lương hi

- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao g

- Thưởng kỳ theo kết quả kinh doanh chung c

- Thưởng đột xuất theo từng chương trình s

- Thưởng đột xuất theo thành tích đ

2. Chế độ đãi ngộ khác:  

N DỤNG CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH 

 
YÊU CẦU 

TRÌNH ĐỘ - KINH NGHIỆM – KỸ 
NĂNG 

YÊU CẦU KHÁC

m trang sức cao 

các chính sách liên quan đến 

ệ tốt với khách 

t và vượt các chỉ 

n lý, theo dõi hàng hóa tại quầy 

u, phong cách bán 

 Tốt nghiệp từ PTTH trở lên, ưu tiên 

ứng viên tốt nghiệp từ Trung cấp trở 

lên. 

 Có khả năng, kỹ năng giao tiếp, 

thuyết phục tốt.  

 Nắm bắt được số lượng hàng, thuộc 

tính của hàng để hỗ trợ tư vấn cho 

khách…. 

 Yêu thích công việc kinh doanh, bán 

hàng. 

 Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng cao 

cấp tại các Trung tâm thương mại. 

 Nữ, cao t

1,56m, hình th

 Hồ sơ lý lịch rõ ràng.

 Tiếng Anh giao ti

cơ bản (n

Anh thành th

được sắp xế

vị trí cao hơn).

 Tác phong làm v

chuyên nghi

động, khiêm t

trì, có trách nhi

công việc. 

 Nhanh nhẹ

thực. 

c và kinh nghiệm thực tế của ứng viên + các phụ cấp khác tùy theo t

ng 1 tháng lương hiện hưởng. 

t trong năm bao gồm 30/4, 1/5, 2/9… 

kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm. 

ng trình sự kiện chung của Tập đoàn  

t theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc. 

I CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

U KHÁC 
GIỜ 
LÀM 
VIỆC 

MỨC 
LƯƠNG 
KHỞI 
ĐIỂM 

cao tối thiểu 

1,56m, hình thức khá. 

ch rõ ràng. 

ng Anh giao tiếp 

n (nếu tiếng 

Anh thành thạo sẽ 

ếp vào các 

trí cao hơn). 

Tác phong làm việc 

chuyên nghiệp, năng 

khiêm tốn, kiên 

trì, có trách nhiệm với 

ẹn, trung 

 Làm 

theo 

ca. 

 

Theo thỏa 
thuận 

tùy theo từng vị trí cụ thể 
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- Được hưởng đầy đủ các chế độ đ
Hỉ…và các ngày Lễ Tết khác. 

- Được hưởng chế độ đãi Khám ch
cấp Quản lý tại bệnh viện uy tín như Vinmec, Vi

- Thường xuyên có các hoạt động ngo

3. Thời gian và môi trường làm việ

- Thời gian làm việc:   

+ Hành chính: 7h45-11h45, 13h30 

+ Bán lẻ: Ca sáng: 7h30 –
tuần (theo sự sắp xếp của trưởng qu

- Làm việc tại chi nhánh Đà Nẵng 

- Được đào tạo kỹ về nghề trước khi b

- Có nhiều cơ hội được thăng tiến trong ngh

- Môi trường làm việc có tính chuyên nghi

 

N DỤNG CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH 

đãi ngộ như BHXH, BHYT, BHTN, BH thân thể (24/24), thăm h

ữa bệnh đặc biệt biệt dành cho Nhân viên có thâm niên, các cấp Qu
n uy tín như Vinmec, Việt Pháp, Hồng Ngọc, Đại học Y, Hoàn Mỹ… 

ng ngoại khóa, văn thể mỹ dành cho CBNV. 

ệc: 

1h45, 13h30 – 17h30 từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7 

– 15h00, ca chiều: 14h30-21h30, ca Full: 7h30-21h30; nghỉ 1 ngày/ tu
ng quầy), các ca thay đổi theo tuần 

 

c khi bắt đầu công việc. 

n trong nghề nghiệp. 

tính chuyên nghiệp, nhân văn cao, thân thiện và cởi mở. 

I CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

(24/24), thăm hỏi ốm đau, tai nạn, Hiếu 

p Quản lý và người thân của 

ngày/ tuần; làm đủ 3 loại ca/ 


