
    

 

THÔNG BÁO 

TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP 

 

Công Ty TNHH Global Accounting (gọi tắt là GACC) là tổ chức dịch vụ kế toán chuyên 

nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kế toán, tư vấn thành 

lập doanh nghiệp, tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, ... 

Nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được thực tập và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm 

thực tiễn trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, GACC thông báo chương trình tuyển dụng 

sinh viên thực tập cho Quý 2/2022 tại GACC như sau: 

I.  Điều kiện tuyển dụng: 

- Là sinh viên năm thứ 3 hoặc năm cuối chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân 

hàng… tại các trường đại học; 

- Số điểm bình quân các môn học tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thực tập đạt từ 

6,0 trở lên; 

- Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn, Hoa) đạt từ trình độ B 

hoặc tương đương trở lên là lợi thế; 

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng; 

- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa; 

- Năng động, trung thực, ham học hỏi và chịu áp lực cao. 

- Đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa Covid hoặc đã có xác nhận chứng minh F0 dưới 6 tháng.  

II.  Hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: 

- Đơn đăng ký thực tập (bản chính); 

- Giấy giới thiệu thực tập của Khoa (bản chính, có thể bổ sung sau); 

- Sơ yếu lý lịch (bản chính); 

- 01 tấm ảnh 3x4 chụp không quá 06 tháng kể từ thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển; 
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