
 
 

MTCV Kế toán thu                                                                                                                           Trang 1 / 2 

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị Trí:  

KẾ TOÁN PHẢI THU 

 

Bậc: A2 

Báo cáo: Vị trí Kế toán phải thu báo cáo cho Kế toán trưởng hoặc Kế toán Tổng hợp (công ty mẹ). 

 

Mô tả chung: 

Vị trí Kế toán phải thu theo dõi và quản lý các tài khoản liên quan đến các khoản phải thu, đảm bảo thu 

đúng – thu đủ, thực hiện đúng quy trình và chính sách của công ty với hiệu quả cao nhất. 

 

Trách nhiệm: 

- Phát hành Phiếu tính học phí cho phụ huynh học sinh và theo dõi thu học phí theo đúng thời hạn; 

- Liên lạc với phụ huynh học sinh để thông báo các khoản phí và đôn đốc thanh toán; 

- Lập hóa đơn cho các khoản học phí theo quy định; 

- Lập Phiếu thu và  nhập các khoản thu học phí bằng ngân hàng lên phần mềm kế toán; 

- Nhập các nghiệp vụ kế toán liên quan vào phần mềm kế toán và các hệ thống quản lý khác; 

- Lập bảng kê bán ra và đối chiếu doanh thu, số thuế GTGT với sổ sách kế toán; 

- Lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ theo quy định một cách khoa học, đầy đủ và đảm bảo bảo mật 

theo quy chế công ty; 

- Phục vụ kiểm toán và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng; 

- Quản lý thông tin học phí của học sinh; 

- Thường xuyên xem xét và đề xuất ý kiến để tối ưu hóa quy trình/hệ thống; 

- Lập các báo cáo theo chế độ kế toán và yêu cầu quản lý; 

- Thực hiện các công việc khác phân công của cấp trên. 

 

Yêu cầu: 

 

Trình độ: 

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, nắm vững chế độ kế toán doanh 

nghiệp 

- Tiếng Anh giao tiếp tốt, tối thiểu trình độ C 

 

Kinh nghiệm: 

- Có kinh nghiệm sử dụng một trong các phần mềm kế toán Việt Nam, ưu tiên phần mềm MISA 

- Có kinh nghiệm làm kế toán thanh toán tối thiểu 2 năm, từng làm việc với người nước ngoài 

- Sử dụng thành thạo phần mềm MS Office 

 

Kỹ năng: 

- Kỹ năng giao tiếp tốt 

- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt là một lợi thế 
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- Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện 

nhiệm vụ được phân công 

 

Yêu cầu khác: 

- Kiên nhẫn 

- Trung thực, Cẩn thận, chính xác 

- Ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến và chịu được áp lực công việc 

- Luôn có tinh thần dám nghĩ dám làm và hỗ trợ 

- Vui vẻ, hòa đồng 

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ (nếu có) 

- Ngoại hình dễ nhìn 

 

Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý: 

 

 Ngày:  

 

Chữ ký Trưởng phòng 

HCNS:  Ngày:  

 


