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THÔNG BÁO TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP NĂM 2022-2023 
 

 

INTA – CHUẨN MỰC CHO KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP 
 

Công ty TNHH Kế toán Quốc tế (INTA) được thành lập từ năm 2010 bởi những thành viên với hơn 10 
năm kinh nghiệm làm kế toán thực tế ở Big Four, các tập đoàn đa quốc gia, ngân hàng, các công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài. Đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiêm thực tiễn trong việc 
thiết lập hệ thống thông tin kế toán, ứng dụng kế toán trong việc lập báo cáo thuế và báo cáo kế toán 
quản trị ở mức phí hợp lý nhất, mạng lưới khách hàng đa dạng trong các lĩnh vực, ngành nghề khác 
nhau.   
 

Bạn là sinh viên ngành kế toán năm cuối tại các trường đại học, thực tập tại INTA bạn sẽ được những gì:  

• Các bạn sinh viên sẽ được hướng dẫn nghiệp vụ để xử lý các hồ sơ kế toán như lưu trữ, bảo 
quản, sao chép… 

• Thực hành ghi sổ kế toán trên phần mềm kế toán Việt Nam và nước ngoài, trong các doanh 
nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Dịch vụ, thương mại, xây dựng, sản xuất 

• Hỗ trợ xử lý báo cáo thuế hàng tháng, quý và quyết toán thuế năm 

• Hỗ trợ xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính khác theo hướng dẫn  
 

Với các công việc trên, thì mức thu nhập của các bạn nhận được sẽ như thế nào?  

• Trong thời gian thực tập tại INTA, các bạn sinh viên sẽ nhận mức phụ cấp 2.000.000 đồng/1 
tháng 
 

Lưu ý quan trọng: những bạn sinh viên có năng lực và thái độ làm việc tốt sẽ được Công ty giữ lại làm 
việc và tạo điều kiện phát triển sau khi tốt nghiệp. 

 
Ngay từ bây giờ bạn hãy nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thực tập sinh tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN QUỐC 
TẾ  (INTA).  
 

Đối tượng: sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán tại tất cả các trường đại học. 
Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 1/10/2022 đến ngày 30/10/2022 
Thời gian lọc hồ sơ và phỏng vấn: từ ngày 1/11/2022 đến ngày 14/11/2022 
Thời gian thực tập: bắt đầu từ ngày 15/11/2022-31/3/2023 
 
Hồ sơ bao gồm: 

✓ Thư xin thực tập 
✓ Bảng điểm cá nhân, bản phô tô 
✓ Sơ yếu lý lịch tự thuật (Curiculumn Vitae) 
✓ Bản sao bằng cấp, chứng chỉ khác nếu có (ngoại ngữ, tin học, hoạt động xã hội) 
✓ CMND/CCCD, bản phô tô 

 
Hồ sơ có thể trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh 
 

Hình thức nộp: Nộp qua email hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ theo Thông tin liên hệ bên dưới 
  

Thông tin liên hệ: 
Chị HỒ PHƯƠNG THANH    
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN QUỐC TẾ  
Điện thoại: (028) 7303 2010 
Email: acc@inta.vn 
Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà Hải Âu TIC, 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Tp.HCM 

 


