
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI 

THÔNG BÁO NHẬN THỰC TẬP SINH 

Giới thiệu về Công ty:  

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đồng Nai (DONAVA) được chuyển đổi từ 

Trung Tâm thẩm định giá Đồng Nai theo Quyết định số 3492/QĐ.UBND ngày 

17/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai - là một trong những đơn vị đầu tiên của 

cả nước hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá. Công ty có bề dày kinh nghiệm 

hoạt động về lĩnh vực thẩm định giá lâu năm và uy tín trên thị trường Đồng Nai 

và trên cả nước.  

Mục tiêu của DONAVA là hoạt động có hiệu quả, không ngừng phát triển để 

trở thành một trong những công ty thẩm định giá hàng đầu, phục vụ nhu cầu 

thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá động sản, xác định giá trị doanh 

nghiệp, nhằm góp phần phát triển ngành thẩm định giá Việt Nam, minh bạch 

hóa các quan hệ kinh tế thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình toàn 

cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới.  

Thông tin chi tiết tại:  

Website: https://donava.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/thamdinhgiadongnai 

Email: info@thamdinhgiadongnai.vn 

Vị trí: Thực tập sinh chuyên ngành thẩm định giá 

Số lượng: không hạn chế 

Yêu cầu: 

 Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trường chuyên ngành thẩm định 

giá. 

 Có tư duy tốt, yêu thích và nhiệt huyết với nghề thẩm định giá. 

 Năng động, nhanh nhẹn, tự tin. Có tinh thần học hỏi cao, tinh thần cầu tiến, 

làm việc có trách nhiệm. 

 Có khả năng chịu được áp lực và sẵn sàng đi công tác trong và ngoài tỉnh. 

Quyền lợi: 

 Được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm thực tế về thẩm định giá các loại tài sản 

khác nhau với sự hướng dẫn của các chuyên viên có kinh nghiệm. 

 Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có cơ hội việc làm. Được đào 

tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp khác. 

 Chứng nhận quá trình thực tập của Công ty. 

 Hỗ trợ thực hiện báo cáo tốt nghiệp/khóa luận (nếu có). 
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