
 

Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Bông Sen 

Thông tin tuyển dụng 

Chức vụ: Thực tập chuyên viên kế toán và quản lý danh mục 

Địa chỉ: Phòng C54118, C54119 & C54120, tầng 41, tòa nhà C5 D'.Capitale, 119 Trần 

Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Mức lương: 4 triệu 

Mô tả công việc: 

Kế toán và quản trị danh mục đầu tư: 

- Được hướng dẫn hạch toán dữ liệu khách trên hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu 

khách hàng, hỗ trợ hoàn thiện các báo cáo khách hàng theo yêu cầu. 

- Thực hiện các công việc hỗ trợ khách hàng hoàn tất giao dịch theo hướng dẫn của 

quản lý 

- Phối hợp với các bộ phận khác là bộ phận kế toán, phân tích và sale marketing để 

đảm bảo tính đồng nhất hiệu quả của sản phẩm đầu tư 

- Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty (khi cần thiết) 

Yêu cầu công việc: 

- Tốt nghiệp các trường CĐ/ ĐH chuyên ngành kinh tế/ tài chính/ ngân hàng trong và 

ngoài nước. 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, có kiến thức tốt về luật và tài chính (chưa có 

kinh nghiệm sẽ được đào tạo) 

- Sử dụng Excel, có kinh nghiệm với hệ thống Tài chính / Kế toán. 

- Có các kỹ năng tổ chức tốt, có thể làm việc độc lập hoặc nhóm. 

- Cần có máy tính cá nhân 

Quyền lợi: 

- Được thực hiện các nghiệp vụ thực tế, tiếp xúc với khách hàng. 

- Làm việc trong môi trường năng động, nhiệt huyết, nhiều người trẻ 

- Thực tập đánh giá tốt sẽ được giữ lại trở thành nhân viên chính thức và đóng bảo hiểm 

theo quy định của pháp luật 



 

Làm việc giờ hành chính, nghỉ thứ bảy và chủ nhật. 

Có cơ hội được làm việc và đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp. 

Nộp hồ sơ:  

Ứng viên quan tâm xin vui lòng nộp CV đến email: info@lotuscapital.vn Tiêu đề mail 

ghi rõ vị trí ứng tuyển. Ví dụ: Lê Thị A_Vị trí ứng tuyển. 

Hoặc nộp hồ sơ photo trực tiếp tại văn phòng công ty. Liên Hệ: 0243 2222753  
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