CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ACPA
Công văn số: 231117-ACPA
Vv/ Tuyển thực tập kiểm toán

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP KIỂM TOÁN
Chương trình thực tập kiểm toán sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên cơ hội trải nghiệm về công
việc của một nhân viên kiểm toán để sinh viên có thể hiểu sâu hơn về nghề kiểm toán cũng như
phát huy các kiến thức và kỹ năng của các bạn đã được học vào công việc.
Nếu bạn đang là sinh viên năm cuối đại học hoặc vừa tốt nghiệp muốn nâng cao kỹ năng của
bản than cũng như tạo tiền đề tốt nhất cho nghề nghiệp của mình thì hãy đừng ngần ngại tham
gia vào chương trình tuyển dụng thực tập của chúng tôi.
Thời gian thực tập:
-

Training chuẩn bị kỹ năng cho thực tập sinh: Tháng 12/2017
Thời gian thực tập chính thức: Tháng 1/2018 đến tháng 5/2018

Yêu cầu tuyển dụng:
-

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.
Trách nhiệm và nỗ lực, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Có kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
Tự tin, nhiệt tình trong công việc.
Ưu tiên các bạn có trình độ ngoại ngữ tốt.

Quyền lợi thực tập
-

Có cơ hội giữ lại làm việc sau thời gian thực tập
Phụ cấp khi hoàn thành công việc

Hồ sơ tuyển dụng
-

Sơ yếu lý lịch tự khai kèm 02 ảnh 3x4
Copy bảng điểm hoặc bằng đại học
Copy Chứng minh nhân nhân
Giấy giới thiệu của nhà trường

Liên hệ
-

Nhận hồ sơ từ ngày 23/11/2017, vui lòng gửi trực tiếp đến văn phòng Công ty tại địa chỉ
i6 Bis Châu Thới, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi file qua email:
viet.ngo@kiemtoanacpa.com.
Thay mặt và đại diện cho Công ty
Chủ tịch

Ngô Thanh Việt

