
PKF Vietnam

Thông báo tuyển dụng nhân viên bộ phận kiểm toán

Công ty TNHH PKF Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có nhu cầu
tuyển dụng nhân viên bộ phận kiểm toán làm việc tại Văn phòng Hồ Chí Minh của Công ty
dành cho các ứng viên có đủ trình độ, năng động, sáng tạo và yêu thích nghề nghiệp, với các
thông tin chi tiết như sau:

Vị trí tuyển dụng:

• Trợ lý kiểm toán bậc 1;

• Trưởng nhóm kiểm toán.

Mô tả công việc:

• Địa điểm làm việc: tại văn phòng công ty, có trụ sở tại tầng 4, Số 28 Nguyễn Thị Diệu,
phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

• Tại PKF Việt Nam, bạn sẽ được làm quen và trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp,
năng động tại các công ty kiểm toán và được đào tạo kỹ năng làm việc của trợ lý kiểm
toán viên, trưởng nhóm kiểm toán phù hợp với năng lực chuyên môn và khả năng đáp
ứng của mỗi cá nhân được tuyển dụng.

Đ ố i tượng:

• Đã tốt nghiệp đại học trở lên loại khá/giỏi, hệ chính quy các trường đại học trong
nước và Quốc tế, chuyên ngành kế toán, kiểm toán;

• Trung thực và có khả năng làm việc độc lập trong môi trường áp lực cao, năng động,
sáng tạo;

• Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có nguyện vọng làm việc lâu dài tại Công ty;

• Có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;

• Các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán kiểm toán, và/ hoặc
có các chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0/ hoặc tương đương là một lợi thế;

• Ưu tiên các ứng viên đã có/hoặc đang học thi các chứng chỉ nghề nghiệp trong nước
và Quốc tế như: chứng chỉ kế toán viên, chứng chỉ kiểm toán viên, ACCA, CPA
Úc,…

Chính sách đãi ngộ:

• Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động với định hướng phát
triển nghề nghiệp rõ ràng;

• Mức thu nhập khởi điểm sẽ theo thỏa thuận và tùy thuộc năng lực làm việc, khả năng
đóng góp và hiệu quả công việc, phù hợp với quy chế trả lương của Công ty;

• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động các chính sách
đãi ngộ khác theo chế độ quy định của Công ty;


