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Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Tài Chính Toàn Cầu ( GAFC) là tổ chức tư vấn, kiểm
toán chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ chuyên môn có chất lượng cao bao gồm: kiểm toán,
tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn M&A (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp), tư vấn thuế,
kế toán, đào tạo doanh nghiệp và tuyển dụng. Do nhu cầu phát triển và mở rộng, chúng tôi cần
tuyển dụng các vị trí sau:

Trợ lý Kiểm toán viên:

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Doanh nghiệp,
Thuế.

- Ít nhất có một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nhật là một lợi thế.

Mô tả công việc:

- Phụ trách các công việc của bộ phận kiểm toán với vai trò trợ lý.

- Tham gia thực hiện dịch vụ kiểm toán cho khách hàng.
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- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và hướng dẫn của trướng nhóm kiểm toán.

Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch và các hồ sơ bằng cấp có
liên quan gửi về địa chỉ hoặc email như sau:

GLOBAL AUDITING LTD.

Số 4 - Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Quận 1 - Tp HCMC

Email: hr@globalauditing.com / phuong.htm@globalauditing.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2016./.

Nguồn : www.globalauditing.com
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