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صنعت پویان شرق 

جاریتاریخ پایانمرداد ۹۱تاریخ شروعحسابدار صنعتیسمت

نمونه فعالیت های انجام شده :
- ثبت اسناد حسابداری مرتبط با انبار از جمله رسید انبار ، حوال انبار، اسناد حسابداری مرتبط با انبارگردانی و ....

- کنترل اسناد حسابداری ثبت شده برای فاکتورهای فروش که به صورت مکانیزه توسط سیستم یکچارچه فروش صادر شده بود
- تهیه اطالعات اولیه الزم برای ثبت در سیستم بهای تمام شده به منظور محاسبه بهای تمام شده محصوالت تولیدی

- تهیه و ثبت و کنترل فرمول های مورد نیاز برای محاسبه بهای تمام شده محصوالت مختلف تولیدی در شرکت
- تهیه و ارسال گزارش های مختلف از واحد انبار، فروش و بهای تمام شده محصوالت برای مدیریت امور مالی

- رفع مغایرت و هماهنگی با سایر واحدهای مالی شرکت

داروسازان کمیل البرز

تیر ۹۱تاریخ پایانمرداد ۸۹تاریخ شروعکمک حسابدارسمت

- کنترل و بایگانی اسناد حسابداری
- ثبت برخی از اسناد حسابداری در نرم افزار حسابداری و صدور سند

- همکاری در انبار گردانی پایان سال مالی در ۲ انبار شرکت
- تهیه لیست ساعات کاری کارکنان به تفکیک هر خط تولید به منظور تهیه بهای تمام شده تولید توسط واحد بهای تمام شده

- آشنایی با سیستم نرم افزاری حسابداری ، انبار و بهای تمام شده
Excel تسلط کامل بر نرم افزار اکسل و تهیه گزارش های مختلف برای بخش حسابداری از طریق نرم افزار -

 
کارشناسی حسابداری

بهمن ۸۹تاریخ پایانمهر ۸۷تاریخ شروعآزاد مرکزدانشگاه

همزمان با تحصیالتم در سال آخر نیز مشغول به کار بودم و تجربه کسب کردم .

کاردانی حسابداری

تیر ۸۷تاریخ پایانبهمن ۸۵تاریخ شروعپیام نور تهراندانشگاه

 
آشنایی با آخرین تغییرات قوانین مالیاتی

خیردارای مدرک۲ روزمدت دورهانجمن حسابداران خبره ایرانآموزشگاه
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آموزش نرم افزارهای انبار و فروش تدبیر

بلهدارای مدرک۲ ماهمدت دورهشرکت تدبیرآموزشگاه

سمینار بررسی مشکالت تهیه بهای تمام شده محصوالت در صنایع کشور

بلهدارای مدرک۱ روزمدت دورهمؤسسه آموزش حسابداران شفقآموزشگاه

 
توضیحاتعنوان مهارت

تسلط بر فرایند محاسبه بهای تمام شده در صنایع قطعه
سازی

 

به ویژه نرم افزار بهای تمام شده همکاران سیستمآشنایی با اغلب نرم افزارهای بهای تمام شده معتبر

 روابط عمومی خوب

Excel مخصوصا Office تسلط بر نرم افزار های 

 آشنایی با تهیه اظهارنامه مالیاتی و گزارش های فصلی

آشنایی کامل با اسناد حسابداری فروش و انبار و سایر
اسناد حسابداری

 

 
توضیحاتمیزان تسلطعنوان زبان خارجی

 متوسطآلمانی

 متوسطانگلیسی
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