
                                         

 

 

TUYỂN THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Kính gởi phòng đào tạo trường 

Chúng tôi là: Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn CPA Á Châu 

Hiện chúng tôi đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh chuyên ngành Quản trị kinh 

doanh cho công ty từ các trường Cao Đẳng-Đại Học trong nước, rất mong nhận 

được sự hợp tác và hỗ trợ từ phía nhà trường. 

Tuyển thực tập quản trị kinh doanh với nội dung như sau: 

Với mong muốn đồng hành cùng các thực tập sinh, trong nhiều năm qua chúng tôi 

đã tạo điều kiện để các bạn chuẩn bị cho mình hành trang bước vào thế giới mới. 

Chúng tôi nhận hướng dẫn thực tập sinh viên chuyên ngành : Quản Trị Kinh 

Doanh 

Mô tả công việc: 

- Nhận danh sách khách hàng tiềm năng từ trưởng phòng; 

- Gọi điện thoại giới thiệu dịch vụ của công ty tới khách hàng; 

- Đi cùng nhân viên tư vấn gặp trực tiếp khách hàng tư vấn ký hợp đồng; 

- Chăm sóc khách hàng qua điện thoại; 

Yêu cầu chung : 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Có khả năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập; 

- Có khả năng chịu áp lực công việc cao; 

- Tự tin, nhiệt tình, có khát vọng trong công việc và cuộc sống; 

- Có mong muốn và cam kết phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên 

nghiệp; 

Trách nhiệm: 

- Bảo mật thông tin của Công ty và khách hàng; 

- Chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của Công ty; 

- Chấp hành các điều khoản của hợp đồng lao động ký với Công ty (Nếu có); 

Quyền lợi: 

- Được đào tạo chuyên sâu về quản trị kinh doanh; 

- Được thực hành ở vị trí nhân viên kinh doanh; 



- Được hướng dẫn và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tế về kinh doanh; 

- Được ưu tiên tuyển dụng chính thức và/hoặc trả lương trên cơ sở trách 

nhiệm, năng lực trong quá trình thực tập; 

- Trợ cấp ăn trưa 35.000 đồng/ngày. 

Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin thực tập. 

- Lý lịch cá nhân (có dán ảnh). 

- Giấy giới thiệu của khoa chuyên ngành. 

- Bảng điểm kỳ học gần nhất có xác nhận của nhà trường; 

- Bản photo các bằng cấp, chứng chỉ có liên quan; 

Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn! 

Liên hệ để được hỗ trợ: 

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA Á Châu 

Lầu 3, 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, HCM 

Website : www.cpahcm.com.vn 

Email : academy.achau@gmail.com 

linh.doan@cpahcm.com.vn 

          linhthuy.jc@gmail.com 

Ms.Linh_01212377124      

 

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 
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