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TỔNG CÔNG TY 

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU 

Số:             /TB-BĐCM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cà Mau, ngày        tháng       năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tuyển dụng lao động 

 
 

1. Vị trí tuyển dụng: KẾ TOÁN VIÊN 

2. Số lượng: 05 người. 

3. Nơi làm việc: 

- Thành phố Cà Mau: 

+ Bưu điện thành phố Cà Mau: 01 người; 

+ Phòng Kế toán Thống kê Tài chính, Bưu điện tỉnh Cà Mau: 01 người. 

 - Huyện Cái Nước:  

+ Bưu điện huyện Cái Nước: 01 người; 

+ Bưu điện huyện Năm Căn: 01 người; 

+ Bưu điện huyện U Minh: 01 người. 

4. Tiêu chuẩn, yêu cầu: 

a) Tiêu chuẩn: 

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán/Tài chính/Kiểm toán; 

- Có kinh nghiệm công tác về tài chính, kế toán; Am hiểu về chuẩn mực kế 

toán, chế độ kế toán doanh nghiệp; 

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên; 

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; 

- Tuổi đời không quá 35 tuổi; 

- Sức khỏe tốt. 

b) Yêu cầu công việc: 

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh thu, chi phí,… 

- Thực hiện trên phần mềm kế toán các nội dung của kế toán phần hành. 

- Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán theo yêu cầu quản lý. 

c) Yêu cầu về thái độ và kỹ năng: 

- Trung thực, nhiệt tình, nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc. Có khả 

năng chịu áp lực công việc tốt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. 
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5. Quyền lợi: 

- Mức lương: Mức lương bình quân 6-7 triệu đồng/tháng trở lên theo hiệu quả 

công việc. 

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước. 

- Được tham gia các khóa đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn công tác. 

6. Hình thức tuyển dụng: Thi kiểm tra kiến thức (về chuyên môn, anh văn, 

tin học) và phỏng vấn. Riêng vị trí Kế toán viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính 

Bưu điện tỉnh phải qua thêm vòng phỏng vấn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. 

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Đơn đăng ký dự tuyển; 

- Phiếu thông tin ứng viên (theo mẫu gửi kèm); 

- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh 4x6 chụp trong vòng 6 tháng, có xác nhận của đơn 

vị đang công tác hoặc UBND cấp xã, phường); 

- Các văn bằng, chứng chỉ đào tạo về: chuyên  môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin 

học,… (bản sao có chứng thực); 

- Các quyết định, giấy tờ, tài liệu liên quan đến kinh nghiệm làm việc (nếu có); 

- Giấy khám sức khỏe (trong thời gian không quá 03 tháng tính đến ngày nộp 

hồ sơ). 

8. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 

- Nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến 

thứ sáu, thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến 16h30, ngày 14/8/2020. 

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bưu điện tỉnh Cà Mau (Tầng 2, Số 

03, đường Lưu Tấn Tài, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau). 

- Liên hệ: Ông Lê Minh Điền, Phòng TCHC. Số điện thoại: 0290.3836228, 

DĐ 0945.482.217 (trong giờ hành chính)./.  
 

Nơi nhận: 
- Các phòng, các đơn vị trực thuộc; 

- Các phương tiên thông tin đại chúng; 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trọng Hưởng  pppppppp  
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