
 
 
 

INTERNSHIP RECRUITMENT 2020 – 2021 

 
 

Parker Russell Vietnam Company Limited (Parker Russell Vietnam) was established as a 

professional firm in the accounting, auditing and financing services in Vietnam. Parker Russell Vietnam has 

since been noted as one of well selected professionals with sound knowledge and working experience in the 

auditing, accounting and consulting areas. 

 

With commitment to providing professional and quality service to our clients, expanding and enhancing 

Parker Russell Vietnam’s image in the domestic and international auditing market, our firm has focused on 

the selection, training and building professional staffs who meeting the requirements of professional 

competency and high integrity. Hence, intern recruitment for the 2020 – 2021 is an important step to 

implement the goals and commitments. 

 
 

1/ What should you be: 
• Final year students with Accounting/Auditing/Finance or related background; 

• Good at English and Microsoft Office, particularly Excel; 

• Able to work both independently and team-work; to learn quickly to new issues; 

• Able to rise to the challenges of participating in intensive on-the-job training; be responsibilities; 

• Good communication, self-motivated, confident and long-term working commitment in professional 

environment. 

 

2/ What we offer: 
• Dynamic, friendly, creativity and supportive working environment; 

• Priority to be recruited for Auditing Associate, Transfer Pricing Associate and Accounting Associate after 

internship program based on BOD’s assessment; 

• Participating in intensive and professional jobs during internship; 

• Excellent training program (training course, training on job) to help you develop new skills and enhance 

your career; 

• Internship allowance; 

• Under counseling program, be mentored and supported essential materials for your thesis by professional 

auditors. 

 

3/ Application:  

• CV (resume) 

• Application form (please see the attachment) 

• Transcript 

• Portraits 4 x 6 

• University’s Referral 

• Other Qualifications/Certifications 

• Deadline receive application: October 31, 2020. 

• Internship period: from December 2020 to March, 31 2021. 

 

4/ Our contacts (Please choose one of the followings) 

• By E-mail: hr@prv.com.vn 

• At our office: Unit 308, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh Street, Dist. 7, Hochiminh City, 

Vietnam 

 

 
 
 
 
Parker Russell Vietnam Company Limited  
Unit 308, Thien Son Plaza, 800 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Tel: +84 (28) 5411 0768 | Website: www.prv.com.vn 
  
Parker Russell Vietnam Company Limited is a member firm of Parker Russell International Ltd (PRIL). PRIL and the member firms are not a 

worldwide partnership. Services are delivered by the member firms. PRIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one 

another and are not liable for one another's acts or omissions. Please visit www.parkerrussell.com/legal_disclaimer for further details.  
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THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP  

NĂM 2020-2021 
 

Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam (Parker Russell Vietnam) là Hãng chuyên nghiệp trong lĩnh 

vực kế toán, kiểm toán và tài chính ở Việt Nam. Công ty chúng tôi đã nhanh chóng trở thành một công ty 

uy tín trong ngành với kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn. 

 

Với cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng đến cho khách hàng, mở rộng và nâng cao 

hình ảnh Parker Russell Vietnam trên thị trường kiểm toán trong nước và ngoài nước, Công ty chúng tôi 

chú trọng trong việc chọn lựa, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng các yêu cầu 

về năng lực chuyên môn và tính chính trực cao. Do vậy, việc tuyển dụng sinh viên thực tập 2020 – 2021 là 

bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện những mục tiêu và cam kết. 

 

CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 

1/ Đối tượng lựa chọn: 

 Sinh viên chính quy của các trường Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân 

hàng hoặc các ngành có liên quan. 

 Có kỹ năng làm việc theo nhóm, thông thạo tin học văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt; 

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

 Tự tin, nhiệt tình, có mong muốn và cam kết phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên 

nghiệp. 

 

2/ Quyền lợi của Sinh viên thực tập tại Parker Russell Vietnam: 

 Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hỗ trợ cao. 

 Được ưu tiên tuyển dụng vào các bộ phận Kiểm toán, Kế toán, Tư vấn giá thị trường cho Công ty 

ngay sau khi kết thúc đợt thực tập dựa trên kết quả đánh giá thực tập của Ban Giám đốc Công ty; 

 Trong thời gian thực tập được bố trí tham gia trực tiếp vào các nhóm nghiệp vụ tại các đơn vị 

khách hàng với vị trí kiểm toán, kế toán, tư vấn giá thị trường; 

 Được tham gia đào tạo nghiệp vụ, được hướng dẫn đào tạo và hỗ trợ trên công việc đi khách hàng 

thực tế. 

 Được hưởng phụ cấp trong thời gian thực tập theo quy định hiện hành của công ty. 

 Được tư vấn, định hướng và trợ giúp nguồn tài liệu trong thời gian chuẩn bị “Chuyên đề thực tập” 

bởi các kiểm toán viên cao cấp của Công ty. 

 

3/ Hồ sơ tham gia: 

 CV 

 Mẫu đăng ký (theo file mẫu đính kèm) 

 Bảng điểm có xác nhận của trường Đại học 

 1 ảnh 4 x 6 

 Giấy giới thiệu của trường Đại học 

 Các Chứng chỉ khác, giấy khen và giải thưởng khác (nếu có) 

 Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2020 

 Thời gian thực tập: Từ tháng 12/2020 đến 31/03/2021 

 

4/ Cách thức nộp hồ sơ (Chọn 1 trong 2 hình thức sau) 

 Qua email: hr@prv.com.vn 

 Trực tiếp tại văn phòng: Phòng 308, Tòa nhà Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 
 

 
Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam  
Phòng 308, Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Tel: +84 (28) 5411 0768 | Website: www.prv.com.vn 
 
 
Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam là một thành viên của Parker Russell International Ltd (PRIL). PRIL và các công ty thành viên không phải là hợp doanh 

toàn cầu. Các dịch vụ được cung cấp bởi các công ty thành viên. PRIL và các công ty thành viên không phải là đại diện của nhau và không có trách nhiệm đối 

với hành vi hay thiếu sót của thành viên khác. Vui lòng truy cập www.parkerrussell.com/legal_disclaimer để biết thêm chi tiết. 
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