
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2016 
Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam (Parker Randall 

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. 

 

Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam là một thành viên Việt 

Nam đầy đủ của Parker Randall International cùng với các công 

ty thành viên khác trên toàn thế giới. 

 

Parker Randall International (PRI), được thành lập tại Anh và xứ 

Wales, là một trong 20 tổ chức hiệp hội lớn nhất toàn cầu bao gồm 

các công ty độc lập chuyên nghiệp về các lĩnh vực kế toán, kiểm 

toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp. Văn phòng của PRI đăng ký tại 

số 9 Bickels Yard, 151-153 Bermondsey Street, London Bridge, 

London SE1 3HA, United Kingdom.  

 

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

hình ảnh Parker Randall 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 

cho mùa kiểm toán 2016 – 2017 là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện những mục tiêu và cam 

kết. Chi tiết thông tin tuyển dụng vui lòng xem file đính kèm. 

 

Trân trọng! 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2016 

Giám đốc Điều hành 

 
Trần Thanh Đăng Sơn 

Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam 
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CHI TIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG 
 

1/ Đối tượng lựa chọn: 

 

 Sinh viên chính quy Khoa Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng các trường Đại học. 

 Điểm trung bình kết thúc 06 học kỳ: từ 6,8 trở lên; 

 

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

 

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

 Được ưu tiên tuyển dụng vào vị trí Trợ lý kiểm toán 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 kiểm toán tại các đơn vị 

được kiểm toán với vị trí là Trợ lý kiểm toán viên; 

 Được tham gia đào tạo trợ lý kiểm toán viên, 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: 

 

 Mẫu tham gia thực tập: Download tại www.prv.com.vn  

 Bảng điểm có xác nhận của trường Đại học. 

 03 ảnh 4 x 6 

 Giấy giới thiệu của trường Đại học. 

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

 

4/ Thời gian nhận hồ sơ:  

Từ ngày 24/10/2016 đến hết ngày 07/11/2016 (nhận hồ sơ gửi qua E-mail info@prv.com.vn ) 

 

Phụ trách tuyển dụng: 

 

Ông Trần Thanh Đăng Sơn  -  Giám đốc Điều hành 

Ông Lê Hồng Minh   -  Phụ trách nhân sự 

5/ Địa điểm nộp trực tiếp Hồ sơ sinh viên thực tập: 

Công ty TNHH Parker Randall Việt Nam 
Phòng 308, Tòa nhà Thiên Sơn Plaza,  

Nam Sài Gòn, 800 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

T    +84 (8) 5411 0768 

F    +84 (8) 5411 0769 

W  www.prv.com.vn 

http://www.prv.com.vn/
mailto:info@prv.com.vn
http://www.prv.com.vn/

