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Cơ hội việc làm bình đẳng cho mọi người 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Honda Việt Nam đang tìm kiếm các ứng viên phù hợp cho vị trí: 

Thực tập sinh phòng Kế toán Honda Việt Nam_Đợt 2 

(CODE: MiniInternship2019_ACC_1) 

 

Hiện tại Honda Việt Nam đang tuyển 08 Thực tập sinh phòng Kế toán cho các vị trí như sau: 

Vị trí Số lượng Công việc chính 

Kế toán 
giá thành 

01      

• Kiểm tra dữ liệu xuất khác ở các nhà máy Vĩnh Phúc, Hà Nam 

• Lấy dữ liệu trên hệ thống kiểm tra về thông tin xuất khác và tài khoản hạch toán 

• Liên hệ với bộ phận để làm rõ các bút toán để hạch toán cho chính xác 

Kế toán 
thuế 

01  

• Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các bộ phận 

• Lập và theo dõi tiến độ của kế hoạch đào tạo hóa đơn điện tử (EIV) 

• Tập hợp, theo dõi và thúc đẩy kế hoạch cập nhật quy định về thuế   

Kế toán 
hạch toán 

02 

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ 
• Ghi sổ kế toán và kiểm soát chi phí, nợ phải trả tuân thủ đúng các quy định 

• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ 
• Ghi sổ kế toán và kiểm soát đầu tư, tài sản cố định tuân thủ đúng các quy định 

Kế toán 
thanh 
toán 

03 

• Thanh toán cho nhà cung cấp (Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh, Hà Nam) theo quy định 
của Honda Việt Nam 
• Thanh toán định kỳ, thanh toán khẩn (nếu có) 
• Kiểm tra và bù trừ cho các chương trình khuyến mãi 
• Lập đơn hàng và thanh toán cho phòng Kế toán 

• Thanh toán cho nhà cung cấp (Hà Nội) theo quy định của Honda Việt Nam 
• Kiểm soát hệ thống Ebanking (phân quyền, PDCA, quy trình hệ thống ...) 
• Thanh toán định kỳ 
• Mở tài khoản ngân hàng, thẻ ATM cho nhân viên mới 

• Thanh toán tiền thuế cho các phòng ban. 
• Thanh toán định kỳ 
• Thanh toán cho nhân viên nghỉ việc, thanh toán khác 
• Kiểm soát lịch trình phê duyệt thanh toán 
• Kiểm tra và bù trừ cho các chương trình khuyến mãi 

Kế toán 
ngân quỹ 

01  

• Lập các chứng từ thu tiền trong nước và nước ngoài 
• Lưu trữ sổ phụ, báo có ngân hàng và các chứng từ thu tiền 
• Lập các bút toán điều chỉnh (nếu có) 
• Cập nhật tỉ giá hàng ngày trên hệ thống và trên SAP  
• Mua ngoại tệ, điều chuyển vốn nội bộ, lập các chứng từ L/C 
• Kiểm soát quỹ tiền mặt 
• Hàng ngày, lập báo cáo tổng hợp thu tiền gửi đến các cấp lãnh đạo 
• Hàng tháng, gửi báo cáo tỉ giá Shikiri cho công ty mẹ (ASH) 
• Cuối tháng, đóng sổ tiền xe máy và các công việc liên quan đến đóng sổ khác 
• Làm báo cáo tháng theo hạng mục đã được phân công 
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Yêu cầu: 

 Sinh viên sẽ tốt nghiệp năm 2019 hoặc đã tốt nghiệp trong khoảng 1 năm trở lại đây, thuộc 

các trường Đại học. 

 Chuyên ngành                 : Kế toán/Kinh tế/Ngoại ngữ/ Tài chính/Ngân hàng/Thuế - Hải quan,… 

 Kỹ năng ngoại ngữ :  Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết cơ bản) 

 Kỹ năng máy tính :  Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point) 

 Các yêu cầu khác :  Có khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc. Có tinh thần 

trách nhiệm cao, quản lý thời gian tốt. 

Thời gian thực tập: 

 Thời gian làm việc: Từ 7:30 – 16:30 (tuân thủ lịch làm việc của công ty)  

 Thời hạn thực tập: 2 tháng. Dự kiến bắt đầu từ ngày  08 tháng 07 năm 2019 đến ngày 07 

tháng 09 năm 2019. 

Địa điểm làm việc: 

Trụ sở chính công ty Honda Việt Nam tại Vĩnh Phúc (Công ty có xe đưa đón nhân viên hàng ngày từ 

Hà Nội) 

Các lợi ích nhận được khi tham gia chương trình: 

 Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại Công ty Honda Việt Nam; 

 Được trải nghiệm đa dạng các công việc và tham gia nhiều khóa học hữu ích; 

 Trang bị cho bạn những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp tương 

lai, cách thức phát triển bản thân; 

 Gói trợ cấp hấp dẫn bao gồm: hỗ trợ bằng tiền mặt, trợ cấp ăn ca, quần áo bảo hộ,… 

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: 

 CV bằng tiếng Anh theo mẫu của công ty Honda Việt Nam; 

 Các bằng cấp và bảng điểm có liên quan (bản photo); 

 CMTND (bản photo); 

 01 ảnh cỡ 4×6. 

Cách thức nộp hồ sơ: 

Ứng viên gửi hồ sơ qua Hòm thư tuyển dụng: recruitment@honda.com.vn 

Hạn nộp hồ sơ: Ngày 24 tháng 6 năm 2019 
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Lịch trình dự kiến: 

 

 

   Chú ý: 

* Ứng viên nộp hồ sơ bản mềm cần nêu rõ trong tiêu đề thư (Subject): “Ứng tuyển Chương 

trình Thực tập sinh Kế toán 2019”; 

* Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên đạt tiêu chí tuyển dụng (đủ hồ sơ, đáp ứng yêu cầu công 

việc) để mời dự tuyển; 

* Ứng viên đã từng làm việc chính thức tại Công ty Honda sẽ không được xét tuyển.  

                                                                 

Lập Duyệt

Nguyễn Thanh Uyên Nguyễn Thị Hồng


