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THÔNG BÁO 
(V/v Tuyển dụng sinh viên thực tập) 

  

Kính gửi:  

 

 

Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá Asia Dragon (“Công ty”) xin được gửi tới 

Quý Trường lời chào trân trọng! 

 

Công ty chúng tôi xin được gửi tới Quý trường công văn về việc nhằm tạo điều kiện cho 

sinh viên của Quý trường có cơ hội phát triển việc làm sau khi tốt nghiệp và khẳng định 

hơn nữa chất lượng đào tạo của Quý trường. Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và đào tạo 

nhân sự, Công ty chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng nhân sự đối với các sinh viên năm cuối 

đang học tập tại Trường hoặc mới tốt nghiệp với nội dung sau: 

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 người 

2. Điều kiện dự tuyển : 

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sinh viên năm cuối thuộc các chuyên ngành: Kế toán, 

Kiểm toán. 

3. Yêu cầu công việc: 

- Thành thạo vi tính văn phòng; 

- Trung thực, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình; 

- Hòa đồng, vui vẻ, có khả năng làm việc theo nhóm,; 

- Chịu được cường độ lao động, áp lực công việc; 

Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn. 

 

4. Quyền lợi: 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện; 

- Được đào tạo liên tục và phát triển nghề nghiệp; 

- Thời gian làm việc: linh hoạt - bán thời gian, những sinh viên năm cuối có thể chủ 

động đăng ký thời gian làm việc ngoài lịch học tại trường; 

 

 



5. Hồ sơ bao gồm: 
 Sơ yếu lý lịch 

 Bảng điểm 

 Ảnh 4x6 (2 ảnh ) 

 Giấy chứng nhận sức khoẻ 

 Giấy CMND 

Địa điểm đăng ký nộp hồ sơ và đào tạo: 

Công ty TNHH Kiểm Toán và Thẩm Định giá Asia Dragon 

Địa chỉ: 54 Đường số 56, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (08) 37 433 886 hoặc 0906 532 991 (Ms. Xuân) 

Email: xuanau.vdac@gmail.com  

Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 31/12/2016 

Trên đây là tất cả nội dung về thông tin tuyển dụng của công ty chúng tôi. Kính mong Quý 

Trường tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức giới thiệu chương trình tuyển dụng này đến các 

sinh viên của Trường. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

Ghi chú  : 

- Nơi nhận: Như trên   

- Lưu VP 

 

 

 

                      TP. HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2016 

             CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN  

      VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ASIA DRAGON 

             TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                                     LÊ XUÂN VINH 
  

 


