
 

 

 

Số:  403/2019/CV/CPA VIETNAM/HCM 

V/v Tuyển sinh viên thực tập 

                       
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM 

  

 Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: 

Phòng 408, Cao ốc VP Hoàng Anh Safomec,  
Số 7/1 Thành Thái, Phường 14,  
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

T      +84 (28)  3 832 9969 

F      +84 (28)  3 832 9959 

E       info@cpavietnam.vn 

W     http://cpavietnam.vn 

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2019 
 

Kính gửi: -     Trường Đại học Kinh tế - Luật 

- Khoa Kế toán – Kiểm toán 
  

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế Moore Stephens, một 
trong những Công ty Kiểm toán hàng đầu của Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư 
vấn đầu tư và tư vấn thường xuyên về thuế, quản trị… 

 

Hiện nay, Chi nhánh của Công ty tại TP.Hồ Chí Minh đang có nhu cầu mở rộng và phát triển hoạt động kinh 
doanh, đồng thời nhằm tạo điều kiện cho tất cả sinh viên có cơ hội trải nghiệm và cọ sát với môi trường làm 
việc thực tế và chuyên nghiệp, vì vậy Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Tp. Hồ Chí 
Minh bắt đầu tuyển sinh viên thực tập cho năm 2019-2020 như sau: 
 

5. Đối tương tiếp nhận thực tập: 

- Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 
- Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa 
- Có chứng chỉ ngoại ngữ (Anh….) 
- Sử dụng thành thạo tin học 
- Năng động, trung thực, ham học hỏi và chịu áp lực cao 

 

6. Hồ sơ xin thực tập bao gồm: 

- Đơn xin thực tập 
- Sơ yếu lý lịch tự thuật 
- Giấy CMND 
- Giấy giới thiệu của Trường 
- Bảng điểm cá nhân học kỳ gần nhất 
- Bảng sao bằng cấp, chứng chỉ khác nếu có (ngoại ngữ, tin học…..) 
- 02 hình thẻ 3x4 

 

7. Thời gian nhận hồ sơ:  

- Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 01/10/2019 
 

Các ứng viên khi thực tập tại Công ty sẽ có cơ hội tiếp xúc và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng 
thời sẽ được tham gia các khóa học đào tạo do Công ty tổ chức cho nhân viên hàng tuần. 
 

Hồ sơ ứng tuyển nộp về Phòng Hành chính: 

Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 
Phòng 408, Cao ốc VP Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028 3832 9969  Fax: 028 3832 9959 
Email: quynhvt@cpavietnam.vn 
 

 

 

 

 

 


