
 

 

 

 

MWG Accountant Fresher mùa 4 - Thực tập sinh Kế Toán tiềm năng chính thức khởi động tháng 4 này 

mang tên: 

 

MWG Passport 2021 - A Journey to touch you dream! 
MWG Passport 2021 là chương trình trao cơ hội cho các bạn sinh viên trẻ tiếp tục hành trình chinh phục 

ước mơ trở thành một Accountant chuyên nghiệp. Cơ hội để trải nghiệm, học tập và trở thành "bàn tay 

vàng trong làng kế toán" với hơn 500 Accountants vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn của tập đoàn bán lẻ 

hàng đầu Việt Nam. MWG sẵn sàng đào tạo và trao cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực của chính mình. 

 

Giá trị nổi bật: 

- Được học tập và trải nghiệm làm việc tại trụ sở MWG - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam 

- Được đào Tạo về văn hoá công ty, chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo các kỹ năng mềm 

- Thời gian thử thách tối thiểu 03 tháng, làm việc tối thiểu 04 ngày/tuần (tương đương trên 100 giờ công/ 

tháng). 

- Đặc biệt nhận được học bổng đào tạo lên tới 6 triệu/ 3 tháng. Tương đương 2 triệu/ tháng nếu đáp ứng 

được giờ làm việc chuẩn và năng lực học việc. 

- Cơ hội trở thành nhân viên Kế toán chính thức sau khi hoàn thành chương trình thực tập 

 

Điều kiện tham gia chương trình: 

- Nam Nữ, sinh viên Đại học năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp các khoa: Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, 

hoặc các ngành có liên quan,...không quá 6 tháng kinh nghiệm nếu đã đi làm. 

- Có điểm TB tích luỹ GPA tương đương Khá - Giỏi trở lên ( > 7.0 điểm và tương đương) 

- Thời gian thực tập tối thiểu 03 tháng, làm việc tối thiểu 04 ngày/tuần (tương đương trên 100 giờ công/ 

tháng). 


