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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

VỊ TRÍ THỰC TẬP KIỂM TOÁN – KẾ TOÁN 

Lời đầu tiên, DAVN xin chào tất cả các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường, chúc các bạn thật 

nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. 
 

Để chuẩn bị cho mùa quyết toán/ kiểm toán sắp tới, DAVN xin trân trọng thông báo kế 

hoạch tuyển thực tập sinh như sau: 

 

1. ĐỐI TƯỢNG 

- Các bạn sinh viên năm cuối đang theo học ngành Kế toán và Kiểm toán của tất cả các 

trường Đại học; 

- Có các kỹ năng cơ bản về Office, làm việc nhóm; 

- Có trách nhiệm, nỗ lực và khả năng chịu áp lực trong công việc; 

- Tác phong lịch sự, đứng đắn.   

 

2. QUYỀN LỢI 

- Được đào tạo nghiệp vụ, các kỹ năng cơ bản của Kế toán / Kiểm toán viên; Được đi 

thực tế đến các khách hàng và làm việc trực tiếp với các Doanh nghiệp lớn. 

- Làm việc trong môi trường thân thiện, lịch sự; 

- Được hưởng phụ cấp trong thời gian thực tập theo quy định của Công ty; 

- Được tư vấn, định hướng và hỗ trợ trong việc hoàn thiện Báo cáo thực tập / Chuyên đề 

thực tập. 

 

3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BAO GỒM 

- CV (Có ảnh 3x4); 

- Bảng điểm có xác nhận của trường Đại học; 

- Giấy giới thiệu của trường Đại học; 

- Các chứng chỉ khác, giấy khen thưởng khác (nếu có); 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay cho đến 30/11/2021. 

 

4. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ 

Gửi trực tiếp email: daacvn@gmail.com  
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