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Chức Danh/ Position 

Kế toán tổng hợp 

General Accountant 

Báo cáo trực tiếp/ Direct Reporting 

Phó TGĐ phụ trách Tài Chính/ Kế toán 
trưởng 

VP-CFO/ Chief Accountant 

Đơn vị / Department 

Khối Tài chính – Kế toán 

Finance – Accounting Department 

Quản lý/ Overall Management 

Phó TGĐ phụ trách Tài Chính/ Kế toán 
trưởng 

VP-CFO/ Chief Accountant 

Đảm nhiệm công việc/ Scope of Work 

Các nghiệp vụ, báo cáo trong phạm vi 
công việc kế toán tổng hợp.  

Works, reports relating to Finance-
Accounting 

Ngày cập nhật/ Revised Date 

 30 July 2020 

Kiểm tra nội dung/ Proposed by 

 

Phê duyệt triển khai/ Approved by 

 

 

1. Tóm lược nội dung công việc: 

 Phối hợp thực hiện công tác kế toán tổng hợp trong Công ty. Quản lý công 
tác kế toán tổng hợp được giao trong Công ty Vietjet Air, các Công ty con 
va Công ty liên kết 

Coordination and execution of general accounting activities in the Company; 
Manage the assigned GA tasks of the Vietjet Air and its Subsidiaries, 
Associates 

 

2. Phạm vi quản lý:  

 Các nghiệp vụ, báo cáo trong phạm vi công việc kế toán tổng hợp.  

Works, reports relating to Finance-Accounting 

 Giao tiếp và truyền đạt thông tin trong phạm vi công việc và theo qui định 
của Công ty 

Extends to all written and verbal communication as they relate to areas of 
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responsibility and as company regulations 

 

3 Trách nhiệm: 

3.1. Trách nhiệm chính: 

 Hổ trợ thực hiện Báo cáo tài chính tháng/quý/năm riêng lẻ và hợp nhất, Báo 
cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ và cuối năm riêng lẻ và hợp nhất; 

Prepare Seperated and consolidated Monthly/Quarterly/Annual Financial 
statements (or audited);   

 Lập và tổng hợp số liệu ghi nhận trên Báo cáo tài chính; 

Summarize data to Draft Financial Statements;  

 Theo dõi và phân tích biến động doanh thu và các chi phí trọng yếu chuyển 
cho Bộ phận kế toán quản trị;  

Follow up and analyse revenue and major expenses fluctuation and then 
transferred monthly to the Accounting Management;  

 Phụ trách chính việc cung cấp chứng từ và hỗ trợ Kế toán trưởng/Giám đốc 
tài chính/Giám đốc điều hành khi công ty có đợt thanh tra thuế; 

Mainly responsible for providing document and supporting Chief 
Accountant/Chief Financial Officer/Managing Director in taxation issue when 
company is under tax audit;   

 Theo dõi và ghi nhận việc tăng/giảm tài sản cố định của công ty vào phần 
mềm kế toán; kể cả tài sản cố định hữu hình và vô hình; 

Follow up and recognize any movement in fixed assets into accounting 
systems, including tangible and intangible assets;  

 Chủ trì tiến hành kiểm kê hàng tồn kho và đối chiếu số liệu sổ sách với thực 
tế mỗi năm 2 lần (dự kiến tháng 6 và tháng 12 hàng năm); 

Perform physical count on inventory and reconcile actual data with 
accounting systems (expected on June and December annually);  

 Phụ trách sổ sách kế toán của các công ty con ở nước ngoài và hỗ trợ phát 
hành Báo cáo tài chính theo yêu cầu của chính quyền sở tại; 

In charge of accounting book of overseas subsidiaries and support on 
issuing Audited Financial Statements as legal requests; 

 Thực hiện các công việc khác do VP-CFO, CA phân công 

Other tasks assigned by VP-CF, CA.  
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 Hỗ trợ và cung cấp thông tin kế toán, giao dịch cho Bộ phận Kế toán quản 
trị 

Support and provide information, transaction, documentation for MA Team 
    

 

     4  Các mối Quan hệ: 

4. 1 Đối với nội bộ: 

 Phó TGĐ – phụ trách Tài Chính / VP-CFO   

 Kế toán trưởng / Chief Accountant 

 Bộ phận Tài chính – Kế toán / Finance – Accounting Dept.   

 CNTT/ Mua sắm/ Pháp lý/ Nhân sự / ITC/Purchasing/Legal/HR… 

4.2 Đối với đối tác/các đơn vị liên quan:  

 Cơ quan thuế, Kiểm toán 
Tax/Auditor 

 

5 Thử thách, khó khăn trong công việc:   

 Các quy định Nhà nước về chuẩn mực Kế toán. 

Regulations of Government on Accounting Standard 

 Các quy định, chính sách của công ty về Tài chính – Kế toán. 

Company regulations, procedures on Finance – Accounting 

 Hiểu biết cơ bản về ngành hàng không 

Basic understanding of Airlines industry 

 

6 Yêu cầu của chức danh 

6.1  Trình độ chuyên môn:  

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán/kinh tế hoặc tương 
đương /  
B.A. or in finance/ accounting or equivalently.     

6.2 Kinh nghiệm làm việc: 

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị 
trí tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán, kiểm toán 
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At least 5 years experience of finance, accounting, audit at same size of 
company or equivalantly. 

6.4 Các yêu cầu khác: 

 Có kiến thức về tài chính, pháp lý, thuế/ Acknowledge of finance, legal, 
tax 

 Am hiểu về kinh doanh / Understanding of business 

 Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề / Good skill of finance 
analysist and problem solving.   

 Có tổ chức, quản lý tốt / Good skill of time management and planning. 

 Có khả năng quan hệ và giao tiếp tốt. / Well presenting and 
communicating. 

 Khả năng Tiếng Anh tốt / Good at English skill. 

 Kỹ năng vi tính tốt đáp ứng yêu cầu công việc / Good skill of Microsoft 
offices. 

 Năng lực cốt lõi: Trung thực, ngay thẳng, trách nhiệm, linh hoạt, chú trọng 
hiệu quả công việc 
Core competencies: Honesty, Integrity, Responsibilities, Agile, Results 
oriented          

     Contact: hoangnguyenduc@vietjetair.com 


