
 
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP 
 

Số: 96/TB/ASCO 

 

Kính gửi:   VĂN PHÒNG KHOA KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN 

 

 

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, 

kiểm toán quyết toán công trình xây dựng cơ bản, thẩm định giá. 

 

Trong những năm qua, ASCO luôn là một trong những công ty kiểm toán có tốc độc tăng trưởng 

nhanh nhất. Đội ngũ nhân sự trên 140 người đều có bằng đại học, trên đại học với 25 người có 

chứng chỉ CPA, 29 người có Thẻ thẩm định giá. Hệ thống khách hàng rộng khắp trên các tỉnh 

thành cả nước. ASCO cũng được Bộ Tài chính công nhận đủ điều kiện kiểm toán các đơn vị có 

lợi ích công chúng. 

 

Với Sứ mệnh Phát triển sự nghiệp nhân viên hướng đến cộng đồng ASCO liêm chính, xuất sắc, 

thịnh vượng, hạnh phúc để phụng sự lợi ích công chúng, ASCO luôn tìm kiếm các ứng cử viên 

tiềm năng từ nguồn thực tập có khát khao cùng với ASCO để thực hiện những mục tiêu thách 

thức đầy tham vọng. 

  

Trên cơ sở phát triển mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa Khoa Kế toán – Kiểm toán các trường Đại 

học, thực hiện kế hoạch tuyển dụng sinh viên thực tập cho mùa kiểm toán năm 2019-2020, chúng 

tôi gửi tới Văn phòng Khoa các nội dung tuyển dụng như sau: 

 

Điều kiện để được tiếp nhận thực tập tại Công ty bao gồm: 

-  Điểm học trung bình các môn đến thời điểm thực tập là từ 7,0 trở lên; 

-  Có sức khỏe tốt, ngoại hình ưa nhìn, sẵn sàng đi công tác xa; 

 

Chế độ đãi ngộ 

- Phụ cấp lương đến: 3.500.000 đồng/tháng, công tác phí, đi lại theo quy định chung của Công ty 

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ 

- Thực tập viên đáp ứng yêu cầu sẽ được tuyển dụng chính thức sau thời gian thực tập 

 

Hồ sơ đăng ký thực tập nộp cho Công ty bao gồm: 

-  Đơn đăng ký thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán ASCO (viết tay) 

-  Giấy giới thiệu thực tập của Khoa (có thể nộp bổ sung sau khi được tiếp nhận thực tập) 

-  CV cá nhân 

-  Bảng điểm học tập có xác nhận của Khoa (có tính điểm trung bình) 

-  Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương (có thể bổ sung sau) 

-  Bản sao Chứng chỉ ngoại ngữ (Chứng chỉ B hoặc TOIEC 500 trở lên) 

 

Kế hoạch thực hiện: 

-  Thông báo và tiếp nhận hồ sơ thực tập: từ ngày 24/12/2019 – 10/01/2020 

 

 



 
 

Hồ sơ đăng ký thực tập nộp về: 

Hồ sơ có thể gửi bảm mềm qua email Công ty: asco@asco.vn hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng 

theo địa chỉ: Công ty TNHH Kiểm toán ASCO. Số 02 ngõ 308, đường Lê Trọng Tấn, Thanh 

Xuân, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 02437 930960 – Hành chính hoặc 096 192 6078 – Mr Dũng 

 

Công ty chỉ tiếp nhận những hồ sơ thực tập đủ các điều kiện trên. 

 

  Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO 

Phó Tổng Giám đốc 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyến 
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