CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN TUYỂN
SINH VIÊN THỰC TẬP NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM
TOÁN-TƯ VẤN
Công ty TNHH AICA Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm
toán trách nhiệm xã hội, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán sáp nhập
doanh nghiệp (M&A). Khách hàng của công ty hầu hết là những tập đoàn đa quốc gia danh tiếng trên thế
giới, những công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chi tiết xem thêm tại website công ty:
www.aica.com.vn
Trong kế hoạch sắp đến Công ty cần tuyển sinh viên thực tập chuyên ngành kiểm toán, kế toán để
vào thực tập tại công ty trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 03/2022. Sau giai đoạn thực
tập, nếu sinh viên đáp ứng tốt các yêu cầu công việc được giao sẽ chính thức trở thành nhân viên Công ty.
Để có cơ sở cho việc tuyển dụng này, AICA sẽ ưu tiên chọn một số sinh viên ưu tú vào thực tập với
những điều kiện sau:
-

Sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán – kiểm toán
Có học lực khá, giỏi, có khả năng sử dụng thành thạo Anh văn và vi tính văn phòng.
Có khả năng làm việc với cường độ và áp lực cao.
Có khả năng đi công tác trong và ngoài nước

Các sinh viên sẽ được thực tập tại bộ phận kiểm toán – Tư Vấn
Quyền lợi:
- Được đào tạo về kiểm toán, kế toán
- Được làm việc thực tế với các khách hàng là các tập đoàn hàng đầu thế giới tại Việt Nam
- Được cấp laptop và được cung cấp bảo hiểm tai nạn 24/24 theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Được tham gia các dự án để học hỏi thêm kinh nghiệm cho công việc sau này
- Tất cả các quy trình làm việc đều sử dụng tiếng anh, môi trường sử dụng tiếng anh
- Được trả lương thực tập, được thanh toán tất cả chi phí khi đi công tác trong nước hoặc nước
ngoài và sinh hoạt phí mỗi ngày.
Hồ sơ gồm:
- Thư xin thực tập (tiếng Anh), sơ yếu lý lịch (tiếng Anh có kèm ảnh).
- Bảng điểm và các bằng cấp khác có liên quan (không cần công chứng)
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/10/2021 đến ngày 30/10/2021. Sinh viên gửi hồ sơ trực tiếp qua email:
info@aica.com.vn (không nhận hồ sơ trực tiếp). Chúng tôi sẽ ưu tiên cho sinh viên nộp hồ sơ sớm.
CÔNG TY TNHH AICA VIỆT NAM
Phòng 202, 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Quận 3, TPHCM
Website: www.aica.com.vn

