
 

Thông tin công ty / Company Information 

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Kiểm toán FPF 

 
-VNWs hỗ trợ 
free: 
+ Company Video 
Clip :Có thể hiển 
thị đoạn video clip 
quảng bá công ty 
( link youtobe). 
+ Company photo 
: có thể hiển thị 3 
hình ảnh 

10-30 

Lầu 7, Win Home Building, 25A Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Là doanh nghiệp hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực kiểm 
toán, kế toán, tư vấn về tài chính, thuế, thường xuyên thực hiện các báo cáo nghiên 
cứu thị trường. 
Đội ngũ nhân viên và ban lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán 
- kiểm toán, là môi trường tốt để làm việc và trao dồi các kỹ năng liên quan đến 
ngành nghề hoạt động của công ty 

 

- Lương tháng 13 và các chế độ thưởng khác tùy thuộc vào kết quả công việc. 
- Công ty sẽ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng luật lao động 
- Ngày nghỉ: 12 ngày phép năm và các ngày nghỉ lễ theo luật lao động  

Có thể chọn tối 
thiểu 1 và tối đa 3 
Benefits nổi bật 
và thu hút nhất 

Job Information 

Trợ lý kiểm toán 
-Không được thay 
đổi trong suốt 30 
ngày job online. 



Những nội dung 
khác có thể thay 
đổi bất kì lúc nào. 
(1 Job chỉ hiển thị 
1 chức danh/ vị 
trí) 

No 

Min – Max 
(USD/month) 
-Có thể chọn Yes 
or No (ứng viên 
được thấy mức 
lương hay không) 

Hồ Chí Minh 
Có thể chọn tối đa 
3 nơi làm việc 

Kế toán, Trợ lý kiểm toán 
Có thể chọn tối đa 
3 ngành nghề 
hiển thị 

• Thực hiện các phần hành cơ bản của quy trình kiểm toán; 

• Phụ trợ cấp trên trực tiếp trong việc thực hiện tư vấn các vấn đề liên quan 

đến kế toán, tài chính, thuế, … đến các khách hàng; 

• Hoàn thiện hồ sơ kiểm toán, hồ sơ tư vấn; 

• Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phan công của cấp trên.  

Gần như không 
giới hạn nội dung 
đăng, lên đến 
14500 ký tự 

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; 

• Yêu thích chuyên ngành đào tạo; 

• Ngoại hình tương đối; 

• Trình độ tiếng Anh: Trên B; 

• Trình độ vi tính: Thành thạo tin học văn phòng; 

• Có thể nắm bắt, cập nhật thông tin liên quan đến công việc; 

• Giải quyết công việc cẩn thận, và trong thời gian quy định; 

• Có kỹ năng làm việc theo nhóm. 

Kế toán, Trợ lý kiểm toán, Tài chính/đầu tư 

-Tối thiểu 1 job 
tags, tối đa 3 Job 
Tags 
-Giúp tiếp cận 
đúng ứng viên, 
tiết kiệm thời gian 
sàn lọc hồ sơ. 
-VNWs có thể tư 
vấn Job Tags phù 
hợp với Job 

Applications Information 

Contact Person  

Ms. Mai 
Email: xuanmai@fpfconsultancy.vn hoặc xuanmai.vt86@gmail.com 
Địa chỉ: Lầu 7, Win Home Building, 25A Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

-Có thể hiển thị 
nhiều email, CVs 
trực tiếp được gửi 
đến tất cả các 



email. 
-Thông tin email 
bảo mật 

Preferred Language for Applications English 

 
 


