Thủ Kho - Store Staff
Thông tin tuyển dụng
Mã công việc:

Ngành:

Tuyển Dụng Tại: Bà Rịa - Vũng Tàu

Hình thức:

Mức lương:
Cấp bậc:
Tuổi:

Loại hình:
Bằng cấp:
Phụ cấp khác:

Thỏa thuận
Nhân viên
22 - 40Tuổi

Kế toán / Kiểm toán; Vận chuyển / Giao
nhận / Kho vận
Nhân viên chính thức
Toàn thời gian
Trung cấp

Thông tin công ty
Vivablast is a global industrial assets life solutions provider operating in Vietnam and its neighboring countries. For more
than 15 years, we have been servicing industry leaders in major regional industrial projects from construction phase to
maintenance programs. Our vertical expertise includes all industry sectors and particularly oil & gas, power & utilities,
marine and manufacturing industries. Learn more about Vivablast at www.vivablast.com

Mô Tả Công Việc
- Update hằng ngày việc xuất- nhập vật tư hàng hóa.
- Theo dõi việc xuất - nhập - tồn tình hình sử dụng vật tư. Báo cáo hàng tháng cho ban giám đốc.
- Ghi nhận tất cả những nguyên liệu hàng hóa công ty xuất nhập trong ngày. Báo cáo cho trưởng bộ phận.
- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ giao nhận, ghi chép sổ sách. Kiểm soát dữ liệu hàng hóa.

Kỹ năng yêu cầu
- Nam, tuổi từ 22 - 40.
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Cẩn thận, chăm chỉ, ham học hỏi.

Thông tin khác
Thử việc
Thời gian làm
việc
Kinh nghiệm
Cơ hội huấn
luyện
Đồng nghiệp
Ngày nghỉ

1 năm

Phúc lợi

Thông tin liên hệ
Vui lòng đăng nhập để xem thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng.
Nếu bạn chưa có tài khoản, Nhấn vào đây để đăng ký.

