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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

THỰC TẬP SINH KIỂM TOÁN NĂM 2019-2020 
 

Thành lập từ cuối năm 2014, đến nay, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA 

(“AFA”) đã trở thành một trong những doanh nghiệp kiểm toán hàng đầu Miền Trung – 

Tây Nguyên, nằm trong top 25 doanh nghiệp kiểm toán có doanh thu lớn nhất cả nước 

năm 2018. Hàng năm, AFA đều có chương trình thực tập sinh dành cho các bạn sinh viên 

năm cuối chuyên ngành kế toán – kiểm toán. Tham gia chương trình thực tập sinh của 

AFA, các bạn sinh viên sẽ được: 

 Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp; 

 Tiếp thu kỹ năng thực hành kiểm toán, áp dụng những kiến thức từ nhà trường vào 

thực tế; 

 Phát huy được tiềm năng của bản thân; 

 Cơ hội học hỏi từ những kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên giỏi chuyên môn và 

giàu kinh nghiệm; 

 Phát triển những kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, sắp xếp công 

việc thông minh và hiệu quả; 

 Được hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp số liệu để hoàn tất Báo cáo tốt nghiệp; 

 Có cơ hội được tuyển thẳng vào làm việc chính thức tại AFA sau quá trình thực tập.  

Chương trình thực tập sinh là nền tảng để AFA đánh giá động lực và sự thích hợp của các 

ứng viên. Hãy cho chúng tôi biết rõ những gì bạn đang có và cố gắng, bạn sẽ có cơ hội 

được mời làm việc tại AFA sau khi tốt nghiệp. 

Căn cứ trên nhu cầu và chiến lược phát triển, AFA xin thông báo tuyển dụng cho Chương 

trình thực tập sinh AFA năm 2019-2020 như sau: 

1. Số lượng dự kiến tuyển dụng: 35 sinh viên 

2. Đối tượng tuyển dụng 

- Đang là sinh viên năm cuối tại các trường Đại học chính quy chuyên ngành Kế 

toán, Kiểm toán; 

- Điểm trung bình tích lũy đến thời điểm nộp hồ sơ đạt từ loại Khá trở lên; 

- Yêu thích nghề kiểm toán và mong muốn phát triển nghề nghiệp kiểm toán; 

- Có thái độ tích cực và nhiệt tình khi thực hiện nhiệm vụ được phân công; 

- Chịu được áp lực công việc, trung thực, nhanh nhẹn và chăm chỉ. 
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3. Thời gian và nội dung thực tập dự kiến 

- Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 04/01/2020: Tham gia các lớp tập huấn nghiệp 

vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính và cập nhật các quy định về Thuế và các nội 

dung liên quan khác; 

- Từ ngày 06/01/2020 đến ngày 31/03/2020: Tham gia thực tế công tác kiểm toán 

tại Khách hàng của AFA; 

-  Từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/04/2020: Chuẩn bị và hoàn thiện Báo cáo tốt 

nghiệp. 

4.  Cách thức tuyển dụng: bao gồm 03 vòng 

- Vòng 1 – Xét hồ sơ: AFA sẽ căn cứ trên các tiêu chí đã thông báo để xem xét 

các hồ sơ của các ứng viên. 

- Vòng 2 – Thi tuyển: Các ứng viên trúng tuyển hồ sơ sẽ được mời tham dự làm 

bài thi tuyển. 

- Vòng 3 – Phỏng vấn: Các ứng viên vượt qua vòng thi tuyển sẽ được mời phỏng 

vấn. 

5.  Hồ sơ ứng tuyển 

- Đơn xin thực tập có dán ảnh 3x4; 

- Bản sao bảng điểm (tính đến thời điểm nộp); 

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có). 

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2019 đến hết 17h00 ngày 29/11/2019. 

Thời gian thi tuyển dự kiến: Thứ Bảy ngày 30/11/2019. 

7. Địa điểm và người nhận hồ sơ 

Hồ sơ ứng tuyển thực tập sinh vui lòng gửi về: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 11 năm 2019 

 Thay mặt và đại diện cho AFA 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
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