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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2016 
 
Công ty TNHH Kế Toán Quốc Tế (INTA) là một trong những công ty dịch vụ kế toán uy tín tại Việt Nam, 
chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến kế toán, tư vấn, thuế và phần mềm. Hiện nay, INTA bắt đầu 
chương trình tuyển dụng với mục đích tạo cơ hội cho tất các sinh viên đã tốt nghiệp theo đuổi và phát 
triển nghề kế toán, tư vấn.  
 
Ngay từ bây giờ các ứng viên có thể nộp hồ sơ ứng tuyển bằng tiếng Việt và tiếng Anh trực tiếp tại văn 
phòng INTA theo những hướng dẫn sau: 
 
Vị trí: Nhân viên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán-thuế 
Yêu cầu:  

 Có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán 
 Ưu tiên ứng viên đã thực tập tại các công ty dịch vụ Kế toán 
 Xác định rõ mục tiêu và đam mê nghề nghiệp 
 Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc với cường độ cao 
 Kỹ năng viết và giao tiếp bằng Tiếng Anh mức độ trung bình khá trở lên 
 Sử dụng tốt vi tính (Word, Excel, ưu tiên biết phần mềm kế toán) 

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2016 
Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn xin việc 
 Giấy chứng nhận thực tập (nếu có) 
 Sơ yếu lý lịch tự thuật (Cirriculumn Vitae) 
 Bản sao bằng cấp, bảng điểm, chứng chỉ khác nếu có (ngoại ngữ, tin học, hoạt động xã hội) 
 2 hình 4x6 
 

Bộ phận tuyển dụng sẽ tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt theo tiêu chí của INTA. Những hồ sơ được lựa chọn 
sẽ vào vòng kiểm tra kiến thức chuyên ngành và phỏng vấn. Bộ phận tuyển dụng sẽ thông báo sớm kết 
quả cho các ứng viên sau khi vòng phỏng vấn kết thúc.   
 
Chúng tôi tự tin rằng INTA là sự lựa chọn đúng đắn cho sự phát triển nghề nghiệp của chính bản thân 
ứng viên trong tương lai. 
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