
 
Số 20 Bùi Thị Xuân, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai BàTrưng, TP. Hà Nội 

Tel: (+84) 283 8163055– Fax: (+84) 283 8163055 

www.mesa-groups.com 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 

Công ty TNHH DV&TM MESA được thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực phân phối, sau 

đó mở rộng sang lĩnh vực truyền thông, ẩm thực, viễn thông, đầu tư và phát triển bất động sản.  

Chúng tôi phát triển hoạt động phân phối với nhiều đối tác, Công ty quốc tế, nhãn hàng nổi tiếng 

trên thế giới. Mạng lưới phân phối của chúng tôi đã có mặt ở 26 tỉnh thành với hơn 1,500 nhân viên 

trên khắp cả nước. 

Hiện tại Mesa đang là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm hàng 

tiêu dùng nổi tiếng của hãng P&G nội địa và nhập khẩu như Pantene, Rejoice, Head&Shoulder, 

Pamper, Downy, Olay sữa tắm..; Blackmores, Lock&Lock, Nestle. 

II. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

1. Kế Toán Công Nợ 

Số lượng: 1 

Mô tả công việc: 

- quản lý công nợ theo hạn mức và thực hiện đúng quy trình quản lý công nợ của 

công ty. 

- Cập nhật thông tin công nợ vào hệ thống hàng ngày 

- Thực hiện việc rà soát công nợ nhằm hạn chế nợ quá hạn định mức và nợ không 

chính xác. 

- In báo cáo công nợ trong ngày và cuối tháng, gởi báo cáo tình hình công nợ hàng 

ngày cho cấp trên 

Yêu cầu 

- Nam/ Nữ 

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế Toán – Kiểm Toán 

- Có sức khỏe tốt 

- Thành thạo tin học văn phòng, Internet 

2. Kế Toán Bán Hàng 

Số lượng: 1 

Mô tả công việc 

- Nhập hàng - Xuất hàng cho nhân viên bán hàng các mảng kinh doanh 

- Theo dõi, cung cấp các báo cáo Khuyến mãi cho kế toán - kinh doanh 

- Xử lý dữ liệu đơn bán hàng hằng ngày và xuất hóa đơn giao hàng cho nhân viên 

giao nhận giao hàng cho khách hàng 

Yêu cầu 
- Nam/ Nữ 

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh Tế, Kế Toán, 

Kiểm Toán,…. 

- Có sức khỏe tốt 

- Thành thạo tin học văn phòng, Internet 

III. QUYỀN LỢI 

- Lương: 5.000.000 – 6.000.000 đồng/ tháng 

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn khi ký HĐLĐ với 

Công ty sau 2 tháng thử việc 

- Được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn 

- Đánh giá tăng lương hằng năm theo quy định của Công ty 

http://www.mesa-groups.com/


IV.  THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

 

Công ty TNHH DV&TM Mesa – CN Vĩnh Long 

Địa chí: 67/19B Phó Cơ Điều, P.3, Tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long 

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 theo giờ hành chính  

 

V. NỘP HỒ SƠ 

1. Thời hạn: hết ngày  30/03/2019 

2. Liên hệ 

- SĐT: 0336 570 106 (Zalo): Gặp Thế Vân – Phụ trách nhân sự 

- Emai: van.nl2@pg.mesa.vn  
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