THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH NĂM 2023
Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA) - Thành viên hãng kiểm toán quốc tế AGN International là công ty kiểm toán thành lập từ năm 2001 và đạt chuẩn kiểm toán đơn vị niêm yết. Hiện nay,
ICPA - Chi nhánh Sài Gòn đang có nhu cầu tuyển Thực tập sinh Kiểm toán.
Ứng viên quan tâm nộp hồ sơ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh qua e-mail theo hướng dẫn sau:
• Đối tượng: Sinh viên năm cuối Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán
• Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 03/10/2022
• Thời gian thực tập: từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 31/03/2023
Hồ sơ bao gồm (file scan)
• Sơ yếu lý lịch tự thuật có hình thẻ (CV)
• Kết quả học tập các kỳ
• Bằng cấp, chứng chỉ, giấy khen (chuyên ngành, ngoại ngữ, tin học, hoạt động)
• CMND/CCCD còn hiệu lực
Quy trình tuyển thực tập
• Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ
• Trắc nghiệm kiến thức chuyên ngành và khác
• Phỏng vấn trực tiếp
• Thông báo kết quả (e-mail & điện thoại)
Phúc lợi
• Đào tạo nghiệp vụ kiểm toán và kỹ năng mềm trước khi nhận việc
• Tích lũy kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành qua công việc thực tế
• Phụ cấp hàng tháng và công tác phí ngoại tỉnh
• Xét tuyển nhân viên sau khi kết thúc thực tập
Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ
Chị Hồ Phương Thanh
Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế - Chi nhánh Sài Gòn
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Điện thoại: (028 73032007, ext. 100), E-mail: acc@icpa.vn
Trân trọng,

____________________
Nguyễn Thái Ngọc
Phó Giám đốc Chi nhánh

