
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Công ty TNHH PKF Việt Nam là công ty kiểm toán hàng đầu với hơn 20 năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực 
kiểm toán và tư vấn chuyên ngành (được tách, chuyển đổi từ một trong những công ty kiểm toán đầu tiên của Bộ 
Tài chính thành lập từ năm 1995), là thành viên Tập đoàn Kiểm toán PKF International với hơn 440 văn phòng, 
hơn 14.600 nhân viên trên toàn cầu được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản và có hệ thống tại hơn 150 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng thông báo kế hoạch Thực tập phát triển 
nghề nghiệp đầy triển vọng đã được duyệt cho năm 2017 như sau:   

 

THỰC TẬP TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN 
 

Đối tượng:  
 Đang học năm cuối cùng/ hoặc đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường đại học công lập 

chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, kinh tế xây dựng có kết quả học loại khá/ giỏi; 
 Có nguyện vọng được thực tập và tìm cơ hội việc làm tại công ty kiểm toán; 
 Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao 

năng động, sáng tạo và trung thực; 
 Có kỹ năng giao tiếp tốt và sẵn sàng thích ứng việc đi công tác;  
 Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0/ hoặc TOEFL 550 trở lên. 

Lợi ích: 
 Được đào tạo nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp và năng động; 
 Được sắp xếp tham gia trực tiếp với nhóm kiểm toán để phục vụ khách hàng; 
 Hướng dẫn và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong suốt quá trình thực tập; 
 Trợ cấp và hưởng công tác phí theo qui định; có cơ hội được tuyển dụng vào Công ty sau thời gian thực tập. 

 

Bạn là người tự tin, đáp ứng được các yêu cầu và mong tìm kiếm cơ hội làm việc 
tại một môi trường chuyên nghiệp, một tập thể năng động, nhiệt tình, sáng tạo và 
đoàn kết, hãy tham gia đợt tuyển sinh sinh viên thực tập năm 2017 của PKF.  

 

Những sinh viên trúng tuyển sẽ nhận được chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thoả đáng 
cùng với hệ thống đào tạo phát triển nghề nghiệp liên tục. 

 

Hồ sơ nộp trưc tiếp, bao gồm: Đơn xin ứng tuyển (tải trên pkf.com.vn), Sơ yếu lý 
lịch, Giấy khám sức khỏe, Bản sao công chứng văn bằng chứng chỉ kèm theo 
Bảng điểm tới kỳ học gần nhất có xác nhận của nhà trường và 2 ảnh (4x6) mới 
nhất trước ngày 15/11/2017 về địa chỉ:  

CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM 
Thành viên Tập đoàn Kiểm toán PKF International 
Trụ sở chính: Tầng 10, tòa Hapulico Center, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 
                         ĐT: 84 24 – 66 64 4488    Fax: 84 24 – 66 64 2233 
                         Website:  www.pkf.com.vn  

 

 
 

 
 

 

C¬ héi nghÒ nghiÖp ®Çy triÓn väng 

Global Expertise 
Local Knowledge 

 

  
 

http://www.kreston.com/

