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STT NGÀNH LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VỊ TRÍ THỰC TẬP 

1 Kế Toán Doanh nghiệp sản xuất; Doanh nghiệp 

thương mại; Doanh nghiệp dịch vụ 

Nhân viên kế toán tại: Phòng kế toán – tài chính, Phòng kế hoạch tài 

chính, Phòng ngân quỹ, Kho vật tư, Bộ phận kế toán tại các nhà 

máy, phân xưởng, chi nhánh, cửa hàng… 

Ngân hàng; Bảo hiểm; Chứng khoán; 

Bệnh viện 

Nhân viên kế toán tại: Phòng kế toán – tài chính, Phòng kế hoạch tài 

chính, Phòng ngân quỹ, Phòng tài vụ, Bộ phận thu ngân,… 

2 Kiểm Toán Công ty Kiểm toán; Doanh nghiệp 

Sản xuất 

Nhân viên kiểm toán, kế toán tại: Phòng kế toán – tài chính, Phòng 

kế hoạch tài chính, Kiểm toán nội bộ 

3 Tài Chính -Ngân Hàng Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài 

chính, kế toán; Ngân hàng thương 

mại; Cơ quan tài chính công; các tổ 

chức dịch vụ tài chính-Kế toán-Kiểm 

toán 

Bộ phận tài chính - kế toán, bộ phận đầu tư của các doanh nghiệp, 

chi nhánh doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế (sản 

xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ,...); 

Ngân hàng thương mại: Quầy giao dịch; Bộ phận Tín dụng (khách 

hàng doanh nghiệp/ cá nhân), Bộ phận Thanh toán quốc tế, kinh 

doanh ngoại hối, Bộ phận kế toán; Bộ phận thẻ;... 

Các định chế tài chính phi ngân hàng: công ty tài chính, công ty 

chứng khoán, công ty bảo hiểm, công ty bất động sản, các quỹ đầu 

tư, các quỹ hưu trí... 

 



 

 

Bộ phận tài chính kế toán của các đơn vị khu vực công: bệnh viện, 

trường học, ban quản lý dự án công; 

Cơ quan tài chính công: Tổng cục/cục/ chi cục thuế - hải quan - kho 

bạc, Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng tài chính Quận/ Huyện, 

Ngân hàng nhà nước các cấp; Bảo hiểm xã hội các cấp; 

Các tổ chức dịch vụ tài chinh-kế toan-kiểm toán: Các công ty thẩm 

định giá; Các công ty DV kế toán - kiểm toán, Công ty dịch vụ và tư 

vấn thuế. 

4 Quản Trị Kinh Doanh Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh 

tế: Công ty sản xuất và dịch vụ; Ngân 

hàng, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu 

tư ...  

Phòng Marketing, sales, phòng kế hoạch, phòng tài chính với vị trí 

là nhân viên hoặc chuyên viên, trợ lý, tư vấn viên (đối với loại hình 

dịch vụ) hoặc làm việc tại ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu 

tư với vị trí là nhân viên kinh doanh ngoại hối phòng đầu tư kinh 

doanh ngoại hối, chuyên viên giao dịch, tư vấn, sales bộ phận thẻ 

hoặc phòng tín dụng, Phòng nhân sự, Phòng hành chính,… 

5 Quản Trị Nhân Lực Cơ quan nhà nước Chuyên viên nhân sự tại các phòng trực thuộc các sở, ban ngành, 

bộ…  

Các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước 

Chuyên viên Quản lý đào tạo phát triển; Chuyên viên tuyển dụng; 

Chuyên viên chính sách – đãi ngộ; Chuyên viên lương – thưởng – 

phúc lợi (C&B) ; Chuyên viên bảo hiểm (bảo hiểm xã hội,y tế, 

…); Chuyên viên tuyển dụng; Nhân viên nhân sự tổng hợp (thực 

hiện tất cả các hoạt động tuyển dụng, đào tạo,phát triển,lương 

thưởng…); Nhân viên hành chính văn phòng, thực hiện các công 

việc lưu trữ hồ sơ giấy tờ, quản lý hồ sơ công ty; Thư ký văn 

phòng; Trợ lý giám đốc/ tổng giám đốc; Nhân viên văn thư; Nhân 

viên lễ tân 



 

 

Các công ty giới thiệu việc làm/ Các 

công ty Headhunter (săn đầu người) 

Nhân viên nhân sự; Chuyên viên tuyển dụng; Thư ký, trợ lý hành 

chính 

Các trung tâm đào tạo phát triển nhân 

lực; Công ty thuê ngoài nhân sự 

(Outsourcing) 

Nhân viên nhân sự; Chuyên viên đào tạo phát triển; Thư ký, trợ lý 

hành chính; hoặc có thể thực hiện các công việc hỗ trợ cho giảng 

viên hoặc chuyên viên chính trong các khóa đào tạo nhân sự 

 Nhân viên thuê ngoài các hoạt động nhân sự; Nhân viên nhân sự tại 

công ty outsourcing 

6 Kinh Doanh Quốc Tế Các công ty (tập đoàn) đa quốc gia 

(như Pepsi, Unilever, P&G, công ty 

hàng tiêu dùng, v.v.); Các công ty 

kinh doanh, công ty xuất nhập khẩu 

trong nước và có vốn đầu tư nước 

ngoài; Các tập đoàn bán lẻ trong và 

ngoài nước; Các Công ty thương mại 

điện tử. 

Nhân viên Kinh Doanh. Sales, Marketing Quốc tế, nhân viên thu 

mua, nhân viên thực hiện giao nhận, thủ tục hải quan, xuất nhập 

khẩu… 

Các ngân hàng, tố chức tài chính Nhân viên các bộ phận kinh doanh ngoại hối, giao dịch quốc tế, 

thanh toán quốc tế tại các doanh nghiệp và ngân hàng; 

Các Doanh nghiệp Logistic trong và 

ngoài nước; Hải quan; Cảng vụ 

Nhân viên thuộc các bộ phận khai thác vận tải biển, logistics; hải 

quan, cảng vụ (đường hàng không, vận tải biển); 

Các tổ chức chính phủ; các tổ chức 

chính chủ 

Các tổ chức chính phủ (ngoại giao và giao thương quốc tế) và phi 

chính phủ (NGOs, UN); Các cơ quan nhà nước (Sở, Ban, ngành) 

trong lĩnh vực Thương Mại, kinh doanh quốc tế; Doanh nghiệp nhỏ 

và gia đình kinh doanh (quốc tế). 



 

 

7 Marketing Các doanh nghiệp có hoạt động tiếp 

thị thuộc lĩnh vực kinh tế, xuất nhập 

khẩu, dịch vụ... (Marketing tổng hợp) 

Nhân viên làm tại các bộ phận tiếp thị cho doanh nghiệp, kinh doanh 

quốc tế, xuất nhập nhẩu, các công ty hoặc tổ chức, hoặc tại các 

doanh nghiệp có hoạt động tiếp thị trong ngành dịch vụ (ngân hàng, 

bảo hiểm, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vận 

tải, dịch vụ hàng không, tiếp thị giáo dục, tiếp thị dịch vụ quảng cáo 

v.v.v) 

Nhân viên bán hàng cho doanh nghiệp, quản lý đại lý phân phối 

hàng hoá và dịch vụ hoặc làm việc trong các công ty liên quan đến 

lĩnh vực quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các doanh nghiệp, các cơ 

quan truyền thông, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế. Nhân 

viên kinh doanh, quảng cáo, tổ chức sự kiện… 

 Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực 

truyền thông (Marketing truyền 

thông) 

Nhân viên thuộc các bộ phận liên quan đến lĩnh vực truyền thông tại 

các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các công ty quảng cáo; 

các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ hoặc có thể đảm nhiệm các vị 

trí khác trong các phòng chức năng của các tổ chức, các công ty 

nước ngoài hay liên doanh với nước ngoài, các tổ chức, cơ quan có 

sử dụng tiếng Anh trong giao dịch, kinh doanh như: bán hàng, dịch 

vụ khách hàng, xuất nhập khẩu, marketing … 

 

          

  

 

 


