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Chương trình tuyển chọn thực tập sinh 2022  

Vinasc là công ty kiểm toán và tư vấn chuyên nghiệp tại Việt Nam. Năm 2012, Vinasc 
chính thức hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng văn phòng tại Đồng Tháp 
và Phú Quốc. Hoạt động của Vinasc bao gồm 3 bộ phận chính: kiểm toán; tư vấn kế 
toán thuế; và tư vấn pháp lý hỗ trợ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vinasc có đội ngữ chuyên viên sử dụng các ngôn ngữ 
tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Dịch vụ của Vinasc mang đến cho 
doanh nghiệp các giải pháp nhằm tuân thủ pháp luật Việt Nam, hạn chế cũng như 
cảnh báo sớm các rủi ro về kế toán, thuế, pháp lý trong quá trình đầu tư.  

Chương trình tuyển chọn thực tập sinh do Vinasc tổ chức thực hiện  là chương trình 
phát triển nghề nghiệp toàn diện, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực 
tế trong công việc nhằm tìm kiếm những tài năng trẻ có đam mê và cam kết phát 
triển sự nghiệp phù hợp với định hướng của Vinasc.  

Điều kiện tham gia: 

• Sinh viên năm ba, năm cuối hoặc mới tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế 
toán, Kiểm toán 

• Sử dụng thành thạo Excel, Word 
• Điểm trung bình tích lũy 2.8/4 hoặc 7/10 
• Ngoại ngữ: đạt điểm Toeic 500 hoặc Ielts 5.0 
• Có laptop để làm việc online trong thời gian giãn cách 
• Ưu tiên ứng viên ở khu vực lân cận Quận 7. 

Giai đoạn 1: Tuyển chọn 

Các ứng viên nộp hồ sơ vào các địa chỉ Email bao gồm:  

• CV tiếng Việt hoặc tiếng Anh 
• Bảng điểm tích lũy đến thời điểm gần nhất 
• Scan chứng chỉ bằng cấp tiếng Anh 

• Hình cá nhân 
• Scan CMND 

Những hồ sơ phù hợp sẽ trải qua cuộc phỏng vấn và làm bài test online. 

 

 

http://vinasc.com.vn/

