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Kính gửi: - Ban Công tác chính trị và sinh viên Học Viện Tài Chính 

- Ban quản trị thiết bị Học Viện Tài Chính 

 

Nhà máy sản xuất bãi đỗ xe tự động và thang máy Nippon Vina, là nhà máy sản 

xuất thang máy có sự liên kết với hãng thang máy Nippon tại Nhật Bản.  

Hiện tại nhà máy đang  triển khai các lĩnh vực kinh doanh sau: 

1. Sản xuất : Các sản phẩm thang máy, bãi đỗ xe tự động, Các sản phẩm được sản 

xuất từ dây chuyền sản xuất hiện đại cùng công nghệ sản xuất tiên tiến, dưới sự 

giám sát chặt chẽ từ các chuyên gia Nhật Bản đã chinh phục được người tiêu dùng 

trên thế giới. 

2. Tư vấn, thiết kế, thi công : Thang máy, bãi đỗ xe tự động, hệ thống điều hòa trung 

tâm, hệ thống PCCC 

3.  Thương mại 

+ Thương mại nội địa : Than, quặng sắt, cao su…. 

+ Thương mại quốc tế : thang máy nhập khẩu, đại lý phân phối nghiền đá, cát – Metso 

Phần Lan, máy khoan hầm và khoan nở - Atlascopco Thụy Điển, máy phát điện Cummins –

Mỹ 

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng nhân sự Nhà máy Sản xuất Bãi đỗ xe tự động và Thang 

máy Nippon Vina; 

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh doanh năm 2018, định hướng phát triển nhà 

máy trong thời gian tới cũng như tạo cơ hội việc làm cho sinh viên của Học Viện Tài Chính 

dân, Nhà máy Sản xuất Bãi đỗ xe tự động và  Thang máy Nippon Vina gửi tới Ban công tác 

Sinh viên, ban quản trị thiêt bị Học Viện Tài Chính dân bản công văn kính mong được Quý 

ban hỗ trợ và tạo điều kiện cho Nhà máy trong việc Tuyển dụng sinh viên của học viện vào 

các vị trí nhân sự của Nhà máy năm 2018. 

Nội dung cụ thể như sau: Hiện nay Nhà máy Sản xuất Bãi đỗ xe tự động và  Thang 

máy Nippon Vina có nhu cầu tuyển dụng vị trí: Chuyên viên chăm sóc khách hàng  , kế 

toán tổng hợp 

Để thực hiện nội dung trên, Nhà máy Sản xuất Bãi đỗ xe tự động và Thang máy 

Nippon Vina xin ý kiến của trường về việc đăng tin thông báo tuyển dụng trong mục “Thông 

tin tuyển dụng” trên Website của Học Viện Tài Chính dân và kính mong quý học viện tạo 

điều kiện giúp đỡ. Thông tin mô tả chi tiết các vị trí tuyển dụng có nội dung như sau: 

Vị trí tuyển dụng: 



 Chuyên viên chăm sóc khách hàng : 30 người. 

1. Mô tả công việc: 

- Thực hiện chăm sóc khách hàng dựa vào data có sẵn phòng marketing chuyển qua, giới 

thiệu về công ty và các sản phẩm của công ty. 

- Tư vấn, chăm sóc các khách hàng trước trong và sau bán hàng. 

- Đàm phán, ký kết mở rộng mạng lưới đại lý của công ty. 

2. Yêu cầu: 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh….. 

- Ưu tiên : tốt nghiệp loại khá, giới tính: Nam 

- Đam mê kinh doanh, ham học hỏi, xác định gắn bó lâu dài với công ty. 

- Khả năng làm việc nhóm, kết hợp tốt với các bộ phận khác. 

3. Quyền lợi và chế độ: 

- Thu nhập từ 5- 7 triệu/1 tháng (LCB + phụ cấp = 5 triệu , thưởng theo đơn hàng). 

- Xét tăng lương, thưởng 6 tháng 1 lần dựa trên hiệu quả công việc. 

- Chính sách đào tạo trong 3 ngày, công ty hỗ trợ chi phí tham gia các lớp kỹ năng mềm 

- Khuyến khích nhân viên gặp khách hàng, khi đi tỉnh có công tác phí ( ăn, nghỉ…) 

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, lễ tết. Du 

lịch trong nước ít nhất 1- 2 lần/ năm , du lịch nước ngoài đối với nhân viên xuất sắc. 

 Nhân viên kế toán tổng hợp : 01 người 

1. Mô tả công việc : 

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. 

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh 

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và 

báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty. 

-Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác 

định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty. 

- In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định 

- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán 

2. Yêu cầu:  

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán. 

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định. 

- Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán). 

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. 

- Giao tiếp bằng tiếng Anh, đọc được các văn bản tiếng anh, xuất nhập khẩu. 

3. Quyền lợi : 

- Mức thu nhập hấp dẫn: 6-8 triệu 



- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động 

- Hưởng các chế độ, chính sách theo luật lao động và theo chế độ riêng của công ty. 

- Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động: BHXH, BHYT, lễ tết, du lịch trong 

và ngoài nước. 

- Làm việc giờ hành chính: Từ thứ 2- sáng thứ 7. Nghỉ chiều T7- CN. Nghỉ lễ, phép năm. 

 Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2018 

Sinh viên có nguyện vọng ứng tuyển xin vui lòng gửi CV qua địa chỉ email: 

hr@nipponvina.com.vn 

- Website: nipponvina.com.vn/   Fb: Tuyển dụng - Công ty Nippon Vina. 

- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 349 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

- Hotline: 0129.465.3537 – Mr Quang 

Chúng tôi rất mong Quý Nhà Trường tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ tuyển dụng của 

chúng tôi trong công tác Tuyển dụng nhân sự năm 2018. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:  

- Ban công tác chính trị và sinh viên; 

- Lưu: VP Nhà máy Sản xuất Bãi đỗ xe tự động  

và Thang máy Nippon Vina. 
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