
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

 

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là thành viên của hãng 

kiểm toán quốc tế MGI (MGI là 1 trong 15 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới có trụ sở 

chính tại Portland House Bressenden Place London SW1E 5RS United Kingdom) đã hội 

tụ được đội ngũ kiểm toán viên, thẩm định viên nhiều kinh nghiệm và các nhân viên có 

tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực Kiểm toán – Định giá và Tư vấn Tài chính Kế 

toán, đáp ứng được đầy đủ các yếu tố để trở thành một hãng kiểm toán độc lập có quy 

mô lớn và uy tín tại Việt Nam. 

Thông tin liên hệ: 

SĐT: (028) 35108986 

Email: ava.hcmc@gmail.com 

Địa chỉ: 49 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

MST: 0102051074-003 

 

Hiện tại công ty đang có nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí sau: 

Vị trí tuyển dụng Thực Tập Thẩm Định Giá 

Chức vụ Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp 

Ngành nghề Thẩm Định Giá 

Hình thức làm việc Bán thời gian hoặc toàn thời gian 

Địa điểm làm việc 49 Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 

Lương Phụ cấp thực tập 

Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm khảo sát và mô tả tài sản 

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở giá 

- Chịu trách nhiệm làm các báo cáo tổng hợp gửi cấp trên và 

BGĐ. Giải trình số liện liên quan khi có yêu cầu 

- Tư vấn về giá cho khách hàng. 

- Các công việc khác được giao. 

Số lượng cần tuyển 5 

Thời gian tuyển dụng 23/03 – 23/04 

Quyền lợi                                                                                                                                                        - Môi trường làm việc hiện đại, năng động 

- Được hưởng lương, bảo hiểm, các chế độ phụ cấp theo quy 

định của nhà nước và của Công ty 

- Tăng lương theo kỳ hạn và theo năng lực làm việc 

- Được đài thọ các chi phí phát sinh khi tham gia các khóa 

đào tạo theo yêu cầu công việc hàng năm 


