
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG  

 

I.  Bạn Sẽ Làm Gì 
Vị trí tuyển dụng cho SAM Holdings, văn phòng tại TP HCM 

 

1. Xây dựng và kiểm soát toàn hệ thống quản lý kế toán Tập đoàn 

- Tổ chức bộ phận kế toán, soạn thảo và đề xuất ban hành cập nhật các quy chế quản lý chi 

tiêu nội bộ.  

- Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, 

thanh quyết toán…  

- Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các qui chế, quy định, quy trình kế toán tại 

Tập đoàn và các cty thành viên. 

 

2. Lập kê hoạch tài chính và tổ chức thực thi :  

- Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Tập đoàn, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và 

dài hạn . 

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.  

- Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và 

đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.  

- Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ 

thể.  

- Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Trưởng 

ban Tài chính và Tổng giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.  

- Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính. Tham 

mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu 

sản xuất kinh doanh.  

 

3. Kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Tập đoàn 

- Tổ chức kiểm tra, soát xét và thực hiện các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp 

ngân sách Nhà nước. 

- Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang 

thiết bị. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, 

đề xuất xử lý.  

- Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch 

vụ... và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ 

chức quản lý quỹ tiền mặt của Tập đoàn  



- Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Tập đoàn, phát hiện và ngăn ngừa các trường 

hợp vi phạm.  

 

4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán  

- Tổ chức hạch toán theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán, tuân thủ tối ưu luật thuế 

hiện hành. 

- Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi 

tiết.  

- Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp 

với  

các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.  

- Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải 

trình chi tiết gửi Ban lãnh đạo.  

- Tổ chức setup tính bảo mật chính xác của phần mềm kế toán,bảo quản, lưu trữ các tài liệu 

kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Tập đoàn và các cty thành viên.  

- Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài 

liệu liên quan theo yêu cầu của Ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.  

 

5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:  

- Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh 

tế.  

- Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư 

tài chính, quản trị vốn lưu động.  

6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng Kế toán  

- Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, 

kiểm tra việc thực hiện.  

- Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng, đào tạo.  

- Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.  

- Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen 

thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định. 

 

II. Chuyên Môn Của Bạn 
- Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán. 

- Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 5 năm làm kế toán trưởng. 

- Có chứng chỉ hành nghề kế toán trưởng 

- Nắm được cách hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Nắm vững các quy định 

về thuế, tài chính và các chính sách chế độ khác hiện hành. 



- Thành thạo các phần mềm kế toán; Sử dụng thành thạo, đặc biệt là sử dụng các tiện ích và 

hàm của Excel. 

- Kỹ năng quản lý, kỹ năng giao tiếp, ưu tiên đọc và viết được tiếng Anh 

- Cẩn thận, tích cực, có tầm nhìn và sáng tạo trong công việc 

 

III. Về Công Ty Chúng Tôi 
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Sacom 

152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP HCM 

Tên người liên hệ: Bùi Xuân Phong 

Qui mô công ty: 500-999 

SAM Holdings là tập đoàn đầu tư đa ngành, trong đó tập trung vào bất động sản nhà ở, bất 

động sản du lịch, công nghiệp phụ trợ, lâm nghiệp và đầu tư tài chính. 

 

Mã trên sàn chứng khoán: SAM 

Website: www.sacom.com.vn 

 

https://www.vietnamworks.com/viec-lam-tai-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-sacom-e4305330-vn

