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Cơ hội nghề nghiệp tại Mazars Việt Nam 

Để vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp, bạn cần chọn nơi làm việc phù hợp nhất, làm việc 

với những cộng sự tuyệt vời nhất và tận dụng những cơ hội thăng tiến tốt nhất. 

 

Mazars Việt Nam là tập đoàn quốc tế chuyên về dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế và dịch vụ tư 

vấn, đặc biệt dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ kế toán. Năm 2020, Mazars Việt Nam được tạp chí 

HR Asia vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á. Tại Mazars, chúng tôi luôn 

chào đón mọi tài năng để cùng phát triển và tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. 

 

Chúng tôi đang tìm kiếm những gương mặt trẻ năng động, nhiệt huyết, và tài năng để đào tạo, 

nuôi dưỡng trở thành những thành viên mới đầy triển vọng tại Mazars Việt Nam ở nhiều vị trí 

khác nhau. 

 

Internship recruitment: 

+ Tax Intern (HN): https://bit.ly/3sY73gV  

+ Payroll Intern (HN): https://bit.ly/3lLdiAR  

+ Accounting Intern – Outsourcing solutions (HN): https://bit.ly/3HylxsJ  

+ HR & Admin Intern (HCMC): https://bit.ly/3zhJkMC  

 

Full-time staff recruitment: 

+ Senior IFRS Consultant (HCMC): https://bit.ly/3Id25m4 

+ IFRS Consultant (HCMC): https://bit.ly/3seccBO 

+ Senior Consolidator (HCMC): https://bit.ly/3sqzB1G 

+ Audit senior (HN): http://bit.ly/33GbxtZ 

+ Audit senior (HCMC): https://bit.ly/32CxI5n 

+ Experienced audit assistant (HN & HCMC): http://bit.ly/2H6uooP 

+ Administration executive – Audit & assurance services (HN & HCMC): https://bit.ly/3y9ZaGh 

+ Senior Accountant - Secondment (HCMC): https://bit.ly/3ji16G5 

+ Operation Supervisor (HCMC): https://bit.ly/3MnzBY9 

+Transfer Pricing Senior (Hanoi): https://bit.ly/3uEb6P7 

+ Senior Tax Consultant (HCMC): https://bit.ly/2XHNAEZ 

+ Assistant Manager - Financial advisory services (HCMC): https://bit.ly/3sap2k5 

+ IT Assistant (HCMC): https://bit.ly/3KKQHOK 

 

Lưu ý: Mazars chỉ nhận hồ sơ ứng tuyển được gửi qua địa chỉ email được đính kèm trong mỗi 

tin tuyển dụng. 

 

Đừng bỏ qua cơ hội ứng tuyển tại Mazars! 

 

Thông tin liên hệ: 

Email: hr-contact@mazars.vn 
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