
THÔNG BAO 
TUYEN DUNG  V TR KE TOAN TRU'ONG 

Vin Tiêu chun Chit Iucing Vit Nam cAn tuyn difling lao dng 
hçip dong vào lam viêc tai Vin vâi các diêu kién, tiêu chuân nhir sau: 

I. S hrçrng tuyn ding: 01 Lao dng hçp dng 

H. V trI tuyên ding: K toán truOng 

1. Yêu cAu v trinh d dào to 

- CO bAng tt nghip di hc trâ len thuc chuyên ngành k toán; 

- Co chirng chi bi dixäng k toán truâng don vj hành chInh sir nghip; 

- Co chirng chi ngoi ngu vOi trinh d ttrong throng bc 2 (A2). 

- CO chrng chi tin hçc vài trinh d dt chun k5 nang sü ding cong ngh thông tin Co 
ban. 

2. Yêu cAu v kinh nghim 

- Kinh nghim: Co it nMt 05 näm lam k toán, trong do cO It nht 02 närn dam nhn vj tn 
kê toán truting (dã lam ké toán tru?mg don vj hành chInh sir nghip là rnt li the). 

- Kin thCrc: N.m vUng và am hiêu quy djnh pháp lut v Thu& nguyen tAc chuAn mijc tài 
chInh kê toán, nghip vi hch toán kê toán. Co kiên thCrc ye tài chinh don vj sir nghip, am hiêu 
ye clii ngân sách là rnt lçi the. 

- K nang/khã nang: TrInh bay, dam phán, thuytphc. Lp k hoch và th chirc thrc hin. 
Thãnh tho tin hoc van phOng Word, Excel, phân mêm ké toán MisaMirnosa va các phân mêrn lien 
quan. 

- Lam vic dc lip, phân tIch va xü l van dê, bao quát van dê. Xcr l' các xung dt va 
mâu thun, trung thrc, can th.n, ti ml. 

3. Quyn lqi 

- Thai gian lam vic: 8h00 - 1 7h00 tir thir 2 dn thir 6 (nghi th 7, chU nht) 

- Müc 1uang: huâng theo ngch bIc quy djnh cüa nhâ ni.rac. 

- Các ch d: phép näm, BHXH, BHYT, BHTN .....theo qui dlnh. 

HI. HInh thfrc tuyn dung 

I. Theo hinh thirc xét tuyn gm: So tuy&n qua h so và PhOng van. 

2. Thai gian va dia dim t chirc: Se có thông báo ci th 

IV. H so dii' tuyn gôm: 

1. Don xin di.r tuyn; 

2. So yu ly ljch tçr thut (theo mu); 

3. Bàn sao giAy khai sinh; 

4. Bàn sao bAng tt nghip, kern bang dim và các ching chi cO lien quan; 

5. Giy chO'ng nhn strc khoé do co quan CO thm quyn cp (khong qua 06 tháng); 

6. Anh 4 x 6 (02 chic) và 2 phong bI có dan tern ghi rO dja chi, din thoti lien lac; 

- Các loai giy ta trên không cn cOng chrng, ngi.räi thr tuyn cam kt trong don v tinh 
chinh xác và trung thirc. Khi trüng tuyên, phãi np bàn sao CO cong chirng và trInh van bang gôc 
dê dôi chieu. 



KT. VIIN TR!XONG 
N TRISNG 

V. Thôi gian nhn h s: 

- Thai gian: Tü ngày 09 thang 8 dn ngày 15 thang 8 näm 2022 (the9 gi? hành chInh), 
tai PhOng 702 Nhà A, Viên Tiêu chuân Chat 1ung Vit Nam, so 8 Hoàng Quôc Vit, Câu Giây, 
Ha NÔi. Diên thoai: 024.37562807. 

- Mpi thông tin chi tit duçic dang trên trang Website: www.vsqi.gov.vn  cüa Vin Tiêu 
chiiân Chat krcing Vit Nam.!. 

- Khóng nhiii ho su qua biru din hoc Email, 

- Khóng hoàn trO Iqi ho sa dy tuyén. 
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