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THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH 

 
CÔNG TY LUẬT TNHH BB & NU là nơi để mọi khách hàng có thể đặt trọn niềm tin pháp lý. 
Công ty cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về thành lập văn phòng đại diện, công ty 100% vốn 
đầu tư nước ngoài, giấy phép lao động, thẻ tạm trú và thị thực Việt Nam cho người nước ngoài, soạn 
thảo và xem xét tất cả các loại hợp đồng cũng như dịch vụ tư vấn về kế toán, thuế, dịch vụ thang, 
bảng lương,... 
 
Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển thực tập sinh, nhằm hỗ trợ cũng như tạo điều kiện cho các 
bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có cơ hội thực tập, áp dụng những kiến thức đã học vào công việc 
thực tế và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp. 
 
Công ty chúng tôi trân trọng thông báo về việc tuyển Thực tập sinh năm 2019 với thông tin cụ thể 
như sau: 
 

 Đối tượng:  

- Sinh viên hệ chính quy năm 4 chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán. 

- Điểm tích lũy trung bình loại khá trở lên. 

 Vị trí thực tập: Trợ lý Kế toán. 

 Thời gian thực tập: Dự kiến từ 15/02/2019 (sau Tết Nguyên Đán 2019). 

 Hồ sơ bao gồm:  

- Đơn xin thực tập; 

- Giấy giới thiệu của Trường; 

- Sơ yếu lý lịch; 

- Chứng minh nhân dân; 

- Bảng điểm đến học kỳ gần nhất; 

- Chứng chỉ ngoại ngữ. 

 Mô tả công việc: Hỗ trợ công việc của Bộ phận kế toán – thuế (nhận chứng từ thanh toán, kiểm 
tra chứng từ, nhập chứng từ vào phần mềm kế toán, làm sổ sách kế toán,…) 

 Thời gian nhận hồ sơ: Hạn chót đến ngày 31/01/2019. 

 Cách thức nộp hồ sơ:  

Sinh viên nộp hồ sơ qua địa chỉ email: nntoan07@bbnulaw.com hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ 
Công ty: D44A, Lầu 3, 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Thông tin liên hệ: Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Mr. Nguyễn Ngọc Toàn qua email 
nntoan07@bbnulaw.com. 

 
 


