
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

TRỢ LÝ THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ - CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ 

TẠI CÔNG TY TNHH TƢ VẤN VÀ KIỂM TOÁN QUỐC TẾ 
 

Công ty TNHH Tƣ vấn và Kiểm toán Quốc tế (AC) là một trong những Công ty cung cấp dịch vụ 

kiểm toán, định giá, tƣ vấn thuế, tài chính hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đƣợc thành lập năm 2010 

bởi các kiểm toán viên ƣu tú đã từng làm việc trong các công ty kiểm toán lớn ở trong nƣớc và quốc 

tế. Hiện nay Công ty có trên 50 nhân viên chuyên nghiệp làm việc tại trụ sở chính Hà Nội, cùng các 

nhân viên làm việc tại các văn phòng đại diện trên khắp cả nƣớc. 

AC cung cấp các dịch vụ chuyên ngành bao gồm kiểm toán, thẩm định giá, xác định giá trị doanh 

nghiệp, tƣ vấn thuế, tài chính, tƣ vấn giải pháp doanh nghiệp, kế toán, đào tạo và quản lý nguồn nhân 

lực cho nhiều loại hình khách hàng từ các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, các doanh nghiệp 

nhà nƣớc, các doanh nghiệp có vốn ngoài quốc doanh đến các dự án tài trợ quốc tế tại Việt Nam. 

Mục tiêu của chúng tôi là luôn đồng hành cùng khách hàng để đƣa các kiến thức chuyên ngành thành 

giá trị thực tế qua đó đem lại lợi ích cho các khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng 

các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp, kế toán, tƣ vấn 

thuế - tài chính trên cơ sở tìm hiểu kỹ thông tin về ngành nghề hoạt động của khách hàng và phù hợp 

với các quy định Pháp luật hiện hành tại Việt Nam. 

Chúng tôi hiểu rằng, con ngƣời là tài sản quý giá và là yếu tố quan trọng quyết định thành công, phát 

triển bền vững của Công ty. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ 

nhân viên của mình. Với mục tiêu này, AC hiện cần tuyển ngƣời có nhiệt tình, trách nhiệm, năng 

động, sáng tạo vào vị trí phù hợp với những yêu cầu công việc cụ thể nhƣ sau: 

 Vị trí tuyển dụng: Trợ lý THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ – CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ 

 Văn phòng làm việc: Tại Hà Nội 

 Mô tả công việc: 

- Thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định giá 

- Lập chứng thƣ và báo cáo thẩm định giá 

- Tham gia thẩm định giá các hợp đồng về tài sản, bất động sản, giá trị doanh nghiệp, máy móc 

thiết bị ...  

- Các công việc khác theo sự phân công của ngƣời quản lý. 

 Yêu Cầu: 

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành thẩm định giá (Học viện tài chính, Đại học kinh tế Quốc 

dân,…), kinh tế xây dựng; 

- Có kỹ năng giao tiếp tốt; 

- Có khả năng thuyết phục khách hàng tốt;  

- Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, tự chủ, trung thực, nhiệt tình, năng động; 

- Có khả năng chịu đƣợc sức ép công việc lớn, cƣờng độ làm việc cao và có tinh thần trách nhiệm 

cao trong công việc và sẵn sàng đi công tác xa; 

- Tiếng Anh trình độ cơ bản và sử dụng thành thạo tin học văn phòng; 

- Ƣu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm nghiệp vụ thẩm định giá, tài chính và các lĩnh vực liên 

quan; Ƣu tiên ứng viên có chứng chỉ bồi dƣỡng nghiệp vụ thẩm dịnh giá; thẻ thẩm định viên về 

giá; 



 

 Quyền lợi: 

- Lƣơng thoả thuận/có thƣởng theo kết quả sản xuất kinh doanh; 

- Đƣợc hƣởng các phúc lợi theo quy định của công ty; 

- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chƣa hết thời gian thử việc nêu trên; 

- Môi trƣờng làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Đƣợc đào tạo thêm để nâng cao 

nghiệp vụ chuyên môn, thi thẩm định viên về giá; 

- Tăng lƣơng theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho ngƣời lao động theo 

nhƣ quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…); 

 Thời gian làm việc: Toàn thời gian (Full time) 

 

 HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM: 

- Đơn xin dự tuyển;  

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (không quá 06 tháng); 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp), Bảng điểm học tập và các 

Chứng chỉ khác (nếu có); 

- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng; 

- Chứng minh thƣ, hộ khẩu. 

(Có thể hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự sau khi đƣợc tuyển chọn) 

 ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ: 

Hồ sơ tuyển dụng xin gửi về địa chỉ: Bộ phận Lễ tân: Tầng 6, số 136, Hoàng Quốc Việt, Cầu 

Giấy, Hà Nội (trong giờ hành chính) 

Hoặc gửi qua địa chỉ Email: acgroup@acgroup.com.vn; 

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là ngày    /2017; 

Tel: 043 748 1577/ 043 748 1578 
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