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Cơ hội được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng 

động; được trực tiếp tham gia các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán độc lập 

 

YÊU CẦU 

● Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành Kế toán, 

Kiểm toán, Tài chính;  

● Điểm trung bình tới học kỳ gần nhất: đối với nữ từ 7,5 trở lên; đối với nam từ 7,0 trở 

lên (thang điểm 10); 

● Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; 

● Có sức khỏe tốt, có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc; 

● Thông thạo vi tính, kỹ năng giao tiếp tốt; 

● Yêu thích nghề kiểm toán, có mong muốn và cam kết phát triển nghề nghiệp lâu dài. 

Ưu tiên các ứng viên là cán bộ lớp, cán bộ đoàn thể và/hoặc thành thạo tiếng Anh. 

QUYỀN LỢI 

● Được ưu tiên tuyển dụng vào vị trí trợ lý kiểm toán viên của Công ty ngay sau khi 

kết thúc đợt thực tập; 

● Được trả lương trên cơ sở được cấp quản lý chuyên môn đánh giá có khả năng 

hoàn thành xuất sắc công việc được giao trong quá trình thực tập; 

● Được tham gia trực tiếp vào các nhóm kiểm toán/tư vấn với vai trò trợ lý kiểm 

toán/kế toán; làm việc tại khách hàng dưới sự giám sát và hỗ trợ của nhân viên 

chuyên môn trong Công ty; 

● Được tham gia các khóa đào tạo tập trung của Công ty và các khóa đào tạo trợ lý 

kiểm toán viên khác (nếu có); 

● Được hưởng các chế độ phụ cấp trong thời gian thực tập tại Công ty (công tác phí, 

chi phí ăn, nghỉ khi làm việc tại khách hàng). 

 



 

 
 

TRÁCH NHIỆM 

● Bảo mật thông tin của ANVIET CPA và khách hàng; 

● Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của ANVIET CPA. 

HỒ SƠ YÊU CẦU 

● Phiếu thông tin ứng viên (click here to download); 

● Bảng điểm tới kỳ học gần nhất có xác nhận của nhà trường; Bằng tốt nghiệp (nếu 

ứng viên đã tốt nghiệp đại học); 

● 02 ảnh 04x06; 

● Bản sao chứng minh thư nhân dân; 

● Bản sao các chứng chỉ, giấy khen và giải thưởng khác (nếu có). 

Công ty chỉ liên hệ các ứng viên đạt tiêu chí để mời dự tuyển và không hoàn trả hồ sơ đối 

với các ứng viên không trúng tuyển. 

VỀ ANVIET CPA 

ANVIET CPA được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công ty TNHH Kiểm toán An Phú - 

AnPhu (được thành lập và hoạt động từ năm 2007) với Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh - 

VietAnh (được thành lập và hoạt động từ năm 2003). Sự sáp nhập của hai công ty mang lại 

cho ANVIETCPA một đội ngũ đông đảo các chuyên gia có thể cung cấp các dịch vụ đa dạng 

cho khách hàng. Quy mô ANVIET CPA bao gồm: 

 

Trụ sở chính Văn phòng Hà Nội Chi nhánh Hải Phòng 

Tầng 12, tòa nhà 167, phố 

Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Tầng 9, tòa nhà AC, 78 Duy 

Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Tầng 7, tòa nhà Hải Quân, 

05 Lý Tự Trọng, Hoàng 

Văn Thụ, Q.Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ 

Đối với các ứng viên có nguyện vọng 
thực tập tại Trụ sở chính: 

Đối với các ứng viên có nguyện vọng 
thực tập tại Văn phòng An Việt Hà Nội: 

Nộp hồ sơ bản scan qua email: 
tuyendung@anvietcpa.com 
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu 
điện: 
Địa chỉ: Tầng 12, số 167 Bùi Thị Xuân, 
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Người nhận: Ms. Phan Thùy Dương 
Điện thoại: 024 6278 2904 

Nộp hồ sơ bản scan qua email: 
anviet.hn@anvietcpa.com 
Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu 
điện: 
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà AC, ngõ 78 phố 
Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội  
Người nhận: Ms. Nguyễn Thị Duyên 
Điện thoại: 024 3795 8705 

 

 

http://anvietcpa.com/Upload/Video/14092018091741.docx

