
 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH 

 

Smart Train là một tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các chương trình đào tạo kế toán – tài chính quốc 

tế như ACCA, CMA, CIA, CFA, FIA, DipIFR và các khóa học ngắn hạn về kế toán, kiểm toán, tài chính cho doanh nghiệp. 

Smart Train vinh dự là đối tác đào tạo đạt chuẩn chất lượng Platinum của Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc (ACCA), là đối 

tác đào tạo được ủy quyền chính thức tại Việt Nam của Hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hội Kiểm toán Nội Bộ Hoa Kỳ 

(IIA) và Viện CFA Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Với 3 văn phòng tại Tp.HCM và Hà Nội, chúng tôi tự hào là địa chỉ đào tạo được tín nhiệm bởi hơn 12.000 học viên là nhân sự 

đang làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán – tài chính đến từ các công ty kiểm toán, ngân hàng, công ty niêm yết, công ty 

lớn và tập đoàn đa quốc gia 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng trong thời gian tới, Smart Train Hà Nội đang tìm kiếm những ứng viên tài năng và 

phù hợp cho vị trí sau:   

Thực tập Sinh Phòng Tư vấn Đào Tạo [Learning Consultant Intern]: 02 người 

Văn phòng Smart Train Hà Nội: tầng 15, tòa nhà Việt Tower, số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

 

Đối tượng: 

 Sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa tốt nghiệp các chuyên ngành. Sinh viên học các chuyên ngành Kế toán, Kiểm 

toán, Tài chính, Ngôn Ngữ Anh, QTKD, Marketing, Toán ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý... sẽ có lợi 

thế. 

 Mong muốn trở thành nhân viên Smart Train sau kỳ thực tập. 

Nhiệm vụ chung: 

 Tìm kiếm thông tin khách hàng và thực hiện cuộc gọi theo hướng dẫn 

 Hỗ trợ tư vấn tuyển sinh 

 Hỗ trợ chuẩn bị và gửi tài liệu bán hàng, hóa đơn cho khách hàng 

 Hỗ trợ sales và Marketing chuẩn bị hậu cần cho các chương trình: Hội thảo, học bổng và các chương trình, 

sự kiện bán hàng 

 Cập nhập thông tin khách hàng vào dữ liệu 

 Hỗ trợ xử lý thông tin dịch vụ khách hàng, set up phòng học, events…  

 Dịch thuật Anh – Việt (nếu tiếng Anh tốt) 

 Và những công việc khác do Trưởng bộ phận giao từng thời điểm… 

Yêu cầu: 

 Thực tập từ 3 tháng trở lên 

 Yêu thích tư vấn đào tạo, bán hàng và giao lưu, gặp gỡ, tham dự events... 

 Hoạt bát và giao tiếp tốt 

 Mong muốn phát triển kỹ năng Tiếng Anh 

 Ưu tiên các bạn có kỹ năng MC, quản trò, tham gia hoạt động Đoàn, Hiệp hội... muốn tìm môi trường phát 

triển tài năng của mình. 

Quyền lợi: 

 Được trải nghiệm công việc thật 

 Được tham gia đào tạo nội bộ và kỹ năng trong xử lý công việc phụ trách 

 Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp 

 Được nâng cao trình độ Anh ngữ 

 Được nhận phụ cấp thực tập theo năng lực 

 Thực tập tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập. 

Thực tập tại Smart Train sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng nghề nghiệp và mở rộng mối quan hệ trong môi trường làm 

việc chuyên nghiệp, năng động và phúc lợi hấp dẫn. 

Nếu bạn tự tin vào kinh nghiệm và nhiệt huyết của mình, hãy gửi CV và hồ sơ ứng tuyển 

đến hr@smarttrain.edu.vn  với tiêu đề email: Họ tên – Vị trí ứng tuyển. Ứng viên có thể xem thêm thông tin 

tại: www.smarttrain.edu.vn  
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