
 

 

 

- Là bạn trẻ có tinh thần ham học hỏi, yêu nghề Kế toán 

- Có niềm yêu thích với các con số; Sử dụng tốt excel, các hàm thông dụng 

- Có kiến thức tốt chuyên ngành kế toán, am hiểu luật về thuế, luật kế toán,… 

- Bạn cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực; Có trách nhiệm và cầu tiến. 

- Sẵn sàng làm việc địa điểm ngoài Hồ Chí Minh cũng là lợi thế (di chuyển về quê làm việc) 

 

Kinh nghiệm học được: 

- Được đào tạo các công việc, nghiệp vụ kế toán liên quan của Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa 

Xanh, An Khang. 

- Trực tiếp làm việc các công việc kế toán nội bộ, nghiệp vụ, chiết khấu,... 

- Hỗ trợ các công việc do anh chị nhân viên dày dặn kinh nghiệm hướng dẫn 

 

Lộ trình của Accountant Fresher 

Vòng 1. Register - Đăng ký 

1. Đăng ký hồ sơ Online 

2. Đính kèm CV cá nhân 

3. Ghi rõ trong mục Giới thiệu bản thân về các câu hỏi: 

+ Giới thiệu bản thân 

+ Lý do bạn tham gia chương trình 

+ Mục tiêu nghề nghiệp tương lai của bạn 

Lưu ý: mục Giới thiệu bản thân sẽ là yếu tố được xem xét và sàng lọc kỹ lưỡng bởi Phòng Nhân Sự. Hãy thể 

hiện bạn xứng đáng được check-in chương trình nhé ! 

Vòng 2. Check In 

1. Tham quan trụ sở MWG 

2. Hội thảo: " Nghề Kế Toán" 

Vòng 3: Sercurity Check: Phỏng vấn chuyên môn 

1. Làm bài Test năng lực Kế Toán và Test IQ/EQ/AQ 

2. Phỏng vấn với Phòng Nhân sự và Bộ phận Kế Toán chuyên môn 

Vòng 4. Flight : Hành trình chạm tới giấc mơ 

1. Bổ sung giấy tờ hồ sơ cá nhân 

2. Nhận việc và Onboarding 

3. Kèm cặp và hướng dẫn 

 

Link đăng ký:  https://tgdd.vn/accountantfresher 
Chúc bạn thành công và trải nghiệm MWG Passport xứng tầm !  

 

https://tgdd.vn/accountantfresher?fbclid=IwAR3N94ZAY0eP6618Ate5FYpzzcBBd4O9LOosVnD66GZpQOLqfD3Z5f-pdg0

