
 
 

 

THÔNG TIN TUYỂN THỰC TẬP SINH THAM GIA KIỂM KÊ 

I. Thông tin Công ty: 

- CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHƯƠNG NAM 

- Địa chỉ: 27 Nguyễn Kim, Phường 12, Quận 5, TP. HCM 

- Website: www.saac.com.vn 

Công ty TNHH Kế Toán Và Kiểm Toán Phương Nam đã thành lập và hoạt động hơn 10 năm trong 

lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn. 

- Năng lực lõi của Công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên sự chính trực, tính chuyên nghiệp, 

uyên bác, kế thừa và chia sẻ học hỏi. 

- Tầm nhìn: Bằng khát vọng khẳng định cùng với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào con người, 

Phương Nam phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh 

hàng đầu tại Việt Nam. 

- Sứ mệnh: Phương Nam đã và đang thực hiện sứ mệnh “Bác sĩ doanh nghiệp”, luôn nỗ lực cung 

cấp các giải pháp tối ưu cho quá trình phát triển của từng khách hàng. Phương Nam góp phần làm 

lớn mạnh cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. 

- Nhiệm vụ chiến lược: Chúng tôi luôn duy trì và mở rộng tối đa kênh giao tiếp với khách hàng, 

để lắng nghe và giải quyết nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Nỗ lực đem lại lợi ích cao nhất cho 

khách hàng. 

II. Thông tin tuyển Thực tập sinh: 

1. Vị trí tuyển dụng: Thực tập sinh tham gia kiểm kê 

2. Số lượng tuyển dụng: 20 

3. Yêu cầu ứng viên: 

- Sinh viên năm 1 – 4 hệ đại học tất cả các chuyên ngành; 

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Trách nhiệm, chăm chỉ và chịu khó 

- Tự tin, nhiệt tình. 

4.  Quyền lợi: 

- Ưu tiên tuyển dụng vào các vị trí Kế Toán Viên, Trợ lý kiểm toán của Công ty ngay sau khi kết 

thúc đợt thực tập; 

- Được phụ cấp thực tập khi tham gia hỗ trợ công tác kiểm toán tại các khách hàng của Công ty, 

cụ thể: 180.000 VND/ngày; 

5. Trách nhiệm: 

- Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của Công ty; 

- Cam kết bảo mật thông tin của Công ty và khách hàng; 

http://www.saac.com.vn/

