OFFRE D’EMPLOI
COMPTABLE
Le lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge recrute un(e) Comptable.
Le Lycée Français René-Descartes de Phnom Penh est l’un des 495 établissements scolaires français à
l’étranger homologués par le ministère de l’Éducation Nationale français et membre du réseau de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.
Il assure à ce titre l’enseignement du premier et du second degré dans le respect complet des
programmes français.
Il accueille aujourd’hui plus de 1270 élèves, de la Petite Section de Maternelle à la Terminale (séries
scientifique, économique et sociale et littéraire).
Le/La comptable assure le suivi des opérations comptables et de trésorerie du Lycée Français René
Descartes.
Description du poste
Le/la comptable tient la comptabilité de l’établissement.
Il/elle contrôle les pièces justificatives et piloter le circuit de la dépense (validation des factures,
préparation des différents paiements selon les divers moyens employés, rédaction des chèques,
traitement des notes et frais de remboursement, déclaration et dépôt des taxes sur les salaires,
rapprochement bancaire, gestion de la caisse, etc.)
Il/Elle met en œuvre le contrôle interne comptable (rapprochement des factures avec les bons de
commandes, codification comptable et analytique des factures, enregistrement dans le logiciel dédié,
participation aux clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles).

Il/Elle conseille et propose, si nécessaire, des mesures correctives.
Compétences et connaissances clés attendues
Le/La comptable connaît les règles et techniques de la comptabilité. Il/Elle dispose de connaissances
générales en méthodes de gestion et de suivi.
Le/La comptable connaît la suite Windows, en particulier Word et Excel ainsi que le logiciel SAGE.
Le/La comptable connaît les projets éducatifs du Lycée Français René Descartes.
Le/La comptable sait faire preuve de discrétion en toutes circonstances.

Profil
Bac + 2 /3 en comptabilité et gestion ou expérience dans un poste similaire.
Français ou Cambodgien langue maternelle et capacité professionnelle dans l’autre langue.
Anglais niveau B1.
Conditions
Contrat de droit local avec parfois l’obligation de travailler tard en soirée.
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications sur la base des grilles de salaires de
l’établissement. Prime d’épargne annuelle, couverture santé pour l’employé et sa famille (conjoint et
enfants) et prise en charge partielle des frais de scolarité des enfants.
Pour toute information complémentaire sur ce poste et les conditions proposées, vous pouvez vous
adresser à : responsable.rh@lfrd.net.
Dépôt des candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format PDF) sont à adresser par courrier électronique
aux adresses suivantes : responsable.rh@lfrd.net, proviseur@lfrd.net et president.ape@lfrd.net le 15
janvier 2019 au plus tard. Le Lycée français René Descartes se réserve le droit de pourvoir le poste
avant cette date.

ដំណឹងជ្រើសជ ើសបុគ្ិល
គ ក
ិ
គ្ណជេយ្យក
វ ិទ្យាល័យ្បារំង ុ ៉ឺជេជដកាតភ្នំជេញនេ្បជទ្យសកម្ពុជា
គ្ណជេយ្យក ។

ិ ាល័ យ្ បារំង ុជ៉ឺ េជដកាតភ្នំ ជេញនេ្បជទ្យសកម្ពុ ជា
វ ទ្យ
្គ្ឹឹះ ស្ថា េសិ កាភាស្ថបារំង ចំ េួ េ

ស្សែង កបុគ្គលិកទំងេី ជភ្ទ្យម្ួ យ្ ប
ូ កនុងម្ុ ខតំស្ណងជា

គ្៉ឺ ជា ្គ្ឹឹះ ស្ថា េសិ កាភាស្ថបារំង ម្ួ យ្ កនុ ងចំ ជោម្

៤៩៥្គ្ឹឹះ ស្ថា េជសេងជទ្យៀតជៅប ជទ្យស

ស្ដល្តូ វ បាេទ្យទ្យួ ល ស្ថគ ល់

ជោយ្្កសួ ង អប់ ជា
ំ តិ បា រំង េិ ង ជាសមារិ ក នេបោ
ា ញទ្យី ភាន ក់ ងា ស្មាប់ កា អប់ ភា
ំ ស្ថបារំង ជៅ
ប ជទ្យស។
វ ិទ្យាល័យ្បារំង ុ ៉ឺជេជដកាតសាល់េូវកា អប់ ំក្ម្ិតបឋម្សិកា េិងក្ម្ិតម្ធ្យម្សិកា ជោយ្ជោ េជៅតាម្កម្មវ ិធ្ី
អប់ ំបារំងទំងស្សុង។
បចចុបបេនវ ិទ្យាល័យ្បារំង ុ ៉ឺជេជដកាតមាេសិសេ្បមាណជាង ១២៧០នាក់ ជោយ្គ្ិតចាប់េីថ្ននក់ម្ជតាយ្យ
ហូតដល់ថ្ននក់Terminale (ស្សនកវ ិទ្យាស្ថស្រសា ស្សនកជសដឋកិចច េិងសងគម្ ្េម្ទំងស្សនកអកេ ស្ថស្រសា)។

គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យធានាេូ វកា តាម្ោេ្បតិ បតិាកា គ្ណជេយ្យ េិ ង តនាោ បស់វ ិទ្យាល័យ្បារំង
វ ិទ្យាល័យ្បារំង ុ ៉ឺជេជដកាត។
កា េណ៌នាអំេីភា កិចច
គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យកាេ់គ្ណជេយ្យ បស់ស្ថលា។
គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យ្តួតេិេិតយសំជៅឯកស្ថ បញ្ជ
ា ក់នានា េិង្គ្ប់្គ្ងវដដនេកា ចំ ោយ្ (កា
េិេិតយវ ិកក័យ្ប័ ្តនានា កា ជ ៀបចំកា ចំ ោយ្ខុសៗោនជៅតាម្ម្ជធ្ាបាយ្ជសេងៗ បស់បុគ្គលិក កា ស ជស
ម្ូលបបទេប័ ្ត កា ្តួតេិេិតយជសទៀងផ្ទទត់្បាក់សំណង េិ ងេ័ត៌មាេនានាស្ដលពាក់េ័េធ កា ្បកាស េិងកា
កំណត់េេធជលើ្បាក់ជបៀវតេ ៍ កា ទក់ទ្យង េិ ងជសទៀងផ្ទទត់ ជាម្ួយ្េឹងធ្នាោ កា ្គ្ប់្គ្ងស្ថច់្បាក់ ។ល។)

គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យអេុវតាកា ្តួតេិេិតយគ្ណជេយ្យនសទកុង
ន (កា ជសទៀងផ្ទទត់ វ ិក័ យ្ប័្តនានាជាម្ួ យ្េឹង

វ ិក័យ្ប័ ្តបញ្ជ
ា ទ្យិ ញ កា ចុឹះបញ្ាីគ្ណជេយ្យ េិងវ ិកកយ្ប័ ្ត កា កាទ្យុ កេ័ត៌មាេកនុងកម្មវ ិធ្ីស្ដលត្ម្ូវឱ្យជ្បើ
ស្មាប់កា ្គ្ប់្គ្ងគ្ណជេយ្យ ចូល ម្
ួ កនុងកា បិទ្យបញ្ាីគ្ណជេយ្យ្បចាំស្ខ ្បចាំ្តី មាស េិង្បចាំឆ្នំ) ។
គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យស្ណនាំ េិងជសនើេូវវ ិធាេកា ស្កត្ម្ូវនានា្បសិេជបើ ចាំបាច់ ។
រំនាញ េិងចំជណឹះដឹងសំខាេ់ៗស្ដល្តូវកា
គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យយ្ល់ដឹងេីវ ិធាេ

េិងបជចចកជទ្យសគ្ណជេយ្យ។

គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យមាេ

ចំជណឹះដឹងទ្យូជៅជលើ ជបៀបនេកា ្គ្ប់្គ្ង េិង កា ្តួតេិេិតយតាម្ោេ។
គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យយ្ល់ដឹងេីកា ជ្បើ ្បាស់្បេ័េធ Windows ជាេិ ជសសកម្មវ ិធ្ី Word េិង Excel ្េម្
ទំងកម្មវ ិធ្ី SAGE សងស្ដ ។

គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យយ្ល់ដឹងេីគ្ជ្មាងអប់ ំនានា បស់ វ ិទ្យាល័យ្បារំង ុ ៉ឺជេជដកាត។
គ្ណជេយ្យក ទំងេី ជភ្ទ្យ្តូវជចឹះ ការល់កា សមាាត់កុង្គ្ប់
ន
កាលៈជទ្យសៈទំងអស់។
លកខណៈសម្បតិា
មាេក្ម្ិត្តឹម្ម្ធ្យម្សិកាទ្យុតិយ្ភ្ូម្ិ +២ / +៣ កនុងរំ នាញគ្ណជេយ្យ ឬមាេបទ្យេិជស្ថធ្េ៍ កា ងា ្បហាក់
្បស្ហលជៅេឹងម្ុខតំស្ណងខាងជលើ។

ភាស្ថកំជណើតជាភាស្ថបារំង ឬស្ខម េិងរំ នាញភាស្ថជសេងជទ្យៀត្តឹ ម្ក្ម្ិតស្ដលអាចជ្បើ ្បាស់ជាសលូវកា
បាេ។

ភាស្ថអង់ជគ្លស្តឹម្ក្ម្ិត B1។
លកខខ័ណឌកា ងា
កិចចសេាកា ងា កនុងតំ បេ់ ជោយ្ជេលខលឹះមាេកាតេែកិចច្តូវជធ្ែើកា យ្ូ ជៅជេលលាាច។

្បាក់ ជបៀវតេ ៍គ្ិតជៅតាម្បទ្យេិជស្ថធ្េ៍ េិងលកខណៈសម្បតាិនានាស្ដលស្សែកជលើមា្តោឋេ្បាក់ជបៀវតេ ៍ បស់
ស្ថលា។ មាេ្បាក់ស្ខទ្យី១៣្បចាំឆ្នំ មាេកា ធានារ៉ា ប់ ងសុខភាេស្មាប់េិជោរិក េិង្គ្ួស្ថ បស់ោត់
(្បេេធ/បដី េិងកូេៗ) ្េម្ទំងមាេកា រួ យ្ឧបតាម្ភជលើនលលបង់កា សិកា បស់កូេៗម្ួយ្ស្សនកសងស្ដ ។
ស្មាប់េត៌មាេបស្េាម្ជទ្យៀតជលើម្ុខតំស្ណងខាងជលើ េិងលកខខណឌនានាស្ដលបាេជសនើ សូម្ស ជស ម្កកាេ់អុីស្ម្ល ៖
responsable.rh@lfrd.net
កា ោក់បកខភាេ
សូម្ជសញើសំណុំឯកស្ថ ជបកខភាេ (ស្ដលមាេ្បវតាិ ប
ូ សជងខប េិងពាកយជសនើសុំចូលបជ្ម្ើកា ងា ជាទ្យ្ម្ង់ ជាPDF)
ម្កកាេ់អុីស្ម្៉ាល៖responsable.rh@lfrd.net,

proviseur@lfrd.net, president.ape@lfrd.net ោ៉ា ងយ្ូ

បំសុត្តឹម្នលាទ្យី១៥ ស្ខម្ករ ឆ្នំ២០១៩។ វ ិទ្យាល័យ្បារំង ុ ៉ឺជេជដកាត កាសិទ្យិក
ធ ុងកា
ន
ជ្រើសជ ើសជបកខភាេម្ុេ
កាលប ិជចេទ្យកំណត់ខាងជលើ។

