CHƯƠNG TRÌNH ƯU TIÊN TUYỂN DỤNG HỌC VIÊN ACCA – VIETNAM
JOB FAST TRACK 2020
Bạn có biết?
Theo thống kê từ những doanh nghiệp tuyển dụng hàng đầu ngành dịch vụ kế toán,
kiểm toán, tài chính, chỉ TOP 25% trong tổng số hồ sơ dự tuyển có cơ hội để đến với vòng
phỏng vấn cuối cùng, đồng nghĩa với 75% hồ sơ sẽ bị loại trước khi tới vòng thử thách này.
•

•

Đâu là năng lực chuyên môn chính yếu các doanh nghiệp tìm kiếm ở ứng viên?

•

Nếu có cơ hội để trở thành TOP 25% nói trên, bạn có muốn nắm bắt?

Chương trình ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA còn được biết đến với tên gọi Fast Track,
được ACCA tổ chức lần đầu tiên vào tháng 3 năm 2020, nhằm kết nối các doanh nghiệp
danh tiếng với các ứng viên tiềm năng là sinh viên, người đi làm đang theo học ACCA. Theo
đó, học viên ACCA tùy thuộc vào mức độ hoàn thành văn bằng ACCA, sẽ được đặc cách
miễn giảm từ một đến ba vòng trong quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp. Các cấp độ ưu
tiên cụ thể như sau:
•

Ưu tiên cấp 1: Miễn vòng hồ sơ, vào thẳng vòng kiểm tra năng lực

•

Ưu tiên cấp 2: Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra, vào thẳng vòng phỏng vấn nhóm/ nhân

sự
Ưu tiếp cấp 3: Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra, phỏng vấn nhóm/ nhân sự & vào thẳng vòng
phỏng vấn cuối cùng
•

Fast Track cung cấp cho bạn tấm vé thông hành để gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, thể
hiện năng lực bản thân để gia tăng cơ hội được làm việc tại một trong những doanh nghiệp
hàng đầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường hoặc khi đã có kinh nghiệm làm việc
nhiều năm.
Nếu bạn đang có kế hoạch chinh phục hoặc tìm hiểu thêm về một trong những văn bằng kế
toán, tài chính danh giá nhất thế giới ACCA, cũng như chương trình Fast Track, hãy để lại
thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể! TẠI ĐÂY

ACCA với các doanh nghiệp đối tác sau đây đã thống nhất vé thông hành cho các bạn học
viên ACCA, còn chần chừ gì nữa mà không ấn vào các link sau để tìm hiểu về các cơ hội
tuyển dụng.
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Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại AASC
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và thực tập
Kiểm toán (Audit
Associate/ Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra (Test)
đối với học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ và kiểm tra, vào
thẳng vòng phỏng vấn sau cùng đối
với ứng viên sở hữu Advance
Diploma - hoàn tất AB, MA, FA, LW,
PM, TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến
F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và thực tập
Thuế và Tư vấn
(Tax and Advisory
Associate/ Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra (Test)
đối với học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ và kiểm tra, vào
thẳng vòng phỏng vấn sau cùng đối
với ứng viên sở hữu Advance
Diploma - hoàn tất AB, MA, FA, LW,
PM, TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến
F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và thực tập
tư vấn Luật (Legal
Associate/Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra (Test)
đối với học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ và kiểm tra, vào
thẳng vòng phỏng vấn sau cùng đối
với ứng viên sở hữu Advance
Diploma - hoàn tất AB, MA, FA, LW,
PM, TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến
F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với AASC: từ 22/06/2020 – 22/06/2023

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Baker Tilly A&C
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và thực tập
Kiểm toán (Audit
Associate/ Intern)

Miễn vòng hồ
sơ, vào thẳng
vòng kiểm tra
cho các bạn đã
hoàn tất 2 trong
3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự
nếu đã hoàn tất thi
môn FA (F3), FR
(F7), và AA (F8)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Miễn vòng hồ
sơ, vào thẳng
vòng kiểm tra
cho các bạn đã
hoàn tất 2 trong
3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự
nếu đã hoàn tất thi
môn
LW/F4,
TX/F6, và FR/F7

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và thực tập
Thuế và Tư vấn
(Tax and Advisory
Associate/ Intern)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Baker Tilly A&C: từ 15/03/2020 – 31/12/2020.

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại BDO
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và thực
tập Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong
3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên hoàn tất 2
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng đối với học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và thực
tập Thuế và
Tư vấn (Tax
and Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong
3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên hoàn tất 2
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3),
cộng với môn TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng đối với học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced 2 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến
F3)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và thực
tập tư vấn
Luật
(Legal
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong
3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên hoàn tất 2
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3),
cộng với môn LW
(F4)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng đối với học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced 2 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến
F3)

(Sẽ cập
nhật sau)

Vị trí ứng
tuyển

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với BDO: từ 22/06/2020 – 22/06/2023.

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Crowe
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và
thực
tập
Kiểm
toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra (Test) đối
với học viên đã
hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9)

TẠI ĐÂY

Trợ lý và
thực
tập
Thuế và Tư
vấn (Tax and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra (Test) đối
với học viên đã
hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3), cộng thêm LW
(F4) và TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Vị trí ứng
tuyển

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Crowe: từ 15/03/2020 – 31/12/2020

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Grant Thornton Việt Nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và thực tập
Kiểm toán (Audit
Associate/ Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra đối với
học viên đã hoàn tất 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra kỹ năng
chuyên môn (chỉ tham gia kiểm tra
tiếng Anh và IQ), vào thẳng vòng
phỏng vấn với chủ nhiệm và giám
đốc bộ phận dành cho học viên
hoàn tất 6 môn, trong đó có bao
gồm FR (F7) và AA (F8) trên tổng
số 9 môn AB, MA, FA, LW, PM, TX,
FR, AA, và FM (từ F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra đối với
học viên đã hoàn tất môn
TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ & kiểm tra kỹ năng
chuyên môn (chỉ tham gia kiểm tra
tiếng Anh và IQ), vào thẳng vòng
phỏng vấn với chủ nhiệm và giám
đốc bộ phận dành cho học viên sở
hữu Advanced Diploma - hoàn tất 9
môn AB, MA, FA, LW, PM, TX, FR,
AA, và FM (từ F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và thực tập
Thuế và Tư vấn
(Tax
and
Advisory
Associate/ Intern)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Grant Thornton Việt Nam: từ 22/06/2020 –
22/06/2021

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại KPMG Việt Nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và
thực tập
Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra đối
với học viên đã hoàn tất
ít nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1 đến
F3) và sở hữu chứng
chỉ IELTS 5.5 hoặc các
chứng chỉ Anh ngữ
tương đương

Miễn vòng hồ sơ & kiểm
tra, vào thẳng vòng
phỏng vấn nhóm/ nhân
sự đối với học viên
hoàn tất từ 2 trong 3
môn AB, MA, FA (từ F1
đến F3) và sở hữu
chứng chỉ IELTS 5.5
hoặc các chứng chỉ Anh
ngữ tương đương

Miễn vòng hồ sơ,
kiểm tra, phỏng vấn
nhóm/ nhân sự &
vào thẳng vòng
phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma
- hoàn tất AB, MA,
FA, LW, PM, TX,
FR, AA, và FM (từ
F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và
thực tập
Thuế và
Tư
vấn
(Tax and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra
(Test) đối với học viên
đã hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3); hoàn
tất LW (F4) hoặc TX
(F6); sở hữu chứng chỉ
IELTS 5.5 hoặc các
chứng chỉ Anh ngữ
tương đương

Miễn vòng hồ sơ & kiểm
tra, vào thẳng vòng
phỏng vấn nhóm/ nhân
sự đối với học viên
hoàn tất từ 2 trong 3
môn AB, MA, FA (từ F1
đến F3); hoàn tất LW
(F4) hoặc TX (F6); và
sở hữu chứng chỉ
IELTS 5.5 hoặc các
chứng chỉ Anh ngữ
tương đương

Miễn vòng hồ sơ,
kiểm tra, phỏng vấn
nhóm/ nhân sự &
vào thẳng vòng
phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma
- hoàn tất AB, MA,
FA, LW, PM, TX,
FR, AA, và FM (từ
F1 đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Vị trí ứng
tuyển

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với KPMG Việt Nam: từ 15/03/2020 – 31/12/2020.

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Mazars Việt Nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển

Ưu tiên cấp 3
Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Trợ lý và
thực tập
Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với học
viên đã hoàn tất ít
nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1
đến F3) và sở hữu
chứng chỉ IELTS
5.5 hoặc các chứng
chỉ Anh ngữ tương
đương

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn nhóm/
nhân sự đối với học
viên hoàn tất 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến F3);
bất kỳ 1 môn nào trong
các môn LW, PM, TX,
FR, AA, FM (từ F4 đến
F9), và sở hữu chứng
chỉ IELTS 5.5 hoặc các
chứng chỉ Anh ngữ
tương đương

Miễn vòng hồ sơ & kiểm
tra, vào thẳng vòng
phỏng vấn nhóm/ nhân
sự đối với học viên hoàn
tất Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9) và sở
hữu chứng chỉ IELTS
5.5 hoặc các chứng chỉ
Anh ngữ tương đương

Trợ lý và
thực tập
Thuế và
Tư
vấn
(Tax and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với học
viên đã hoàn tất ít
nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1
đến F3) và sở hữu
chứng chỉ IELTS
5.5 hoặc các chứng
chỉ Anh ngữ tương
đương

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn nhóm/
nhân sự đối với học
viên hoàn tất 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến F3);
cộng với môn LW (F4)
& TX (F6), và sở hữu
chứng chỉ IELTS 5.5
hoặc các chứng chỉ
Anh ngữ tương đương

Miễn vòng hồ sơ & kiểm
tra, vào thẳng vòng
phỏng vấn nhóm/ nhân
sự đối với học viên hoàn
tất Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9) và sở
hữu chứng chỉ IELTS
5.5 hoặc các chứng chỉ
Anh ngữ tương đương

Trang
ứng
tuyển

(Sẽ cập
nhật sau)

(Sẽ cập
nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Mazars Việt Nam: từ 08/06/2020 – 08/06/2023

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Nexia STT
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển
Trợ lý và
thực
tập
Thuế và Tư
vấn
(Tax
and
Advisory
Associate/
Intern)

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên theo học
chuyên ngành kế
toán kiểm toán, đã
hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn nhóm/
nhân sự với học viên
theo học chuyên ngành
kế toán kiểm toán hoàn
tất 2 trong 3 môn từ 3
môn AB, MA, FA (từ F1
đến F3), cộng thêm LW
(F4) hoặc TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên theo
học chuyên ngành kế
toán kiểm toán, sở hữu
ACCA hữu Advance
Diploma - hoàn tất AB,
MA, FA, LW, PM, TX,
FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Nexia STT: từ 15/03/2020 – 31/12/2020

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Prudential Việt Nam Assurance Private
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Thực tập tại bộ
phận Tài chính
và Kế toán
(Financial
&
Accounting
Internship)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất 2 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ
F1 đến F3) và có
điểm trung bình
tích lũy hệ Cử
nhân từ 7.0/10.0
hoặc thang điểm
tương đương

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên đã hoàn tất
2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3), có điểm trung
bình tích lũy hệ Cử
nhân từ 7.0/10.0
hoặc thang điểm
tương đương

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA,
và FM (từ F1 đến F9)
và có điểm trung bình
tích lũy hệ Cử nhân từ
7.0/10.0 hoặc thang
điểm tương đương

TẠI ĐÂY

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất 2 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ
F1 đến F3) và có
điểm trung bình
tích lũy hệ Cử
nhân từ 7.0/10.0
hoặc thang điểm
tương đương

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên đã hoàn tất
2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3), có điểm trung
bình tích lũy hệ Cử
nhân từ 7.0/10.0
hoặc thang điểm
tương đương

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA,
LW, PM, TX, FR, AA,
và FM (từ F1 đến F9)
và có điểm trung bình
tích lũy hệ Cử nhân từ
7.0/10.0 hoặc thang
điểm tương đương

(Sẽ cập
nhật sau)

Vị trí chính thức
tại bộ phận Tài
chính và Kế
toán cho người
mới tốt nghiệp
(không quá 2
năm)
(Financial
&
Accounting
Permanent
Posts for Early
Careers)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Prudential Việt Nam Assurance Private: từ
22/06/2020 – 22/06/2023

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại PwC Việt nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và
thực
tập
Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất 2 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ
F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng
phỏng
vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên đã hoàn tất 2
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3), sở
hữu chứng chỉ IELTS
6.0 hoặc TOEIC 680

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự &
vào thẳng vòng phỏng vấn
cuối cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất Advanced
Diploma - hoàn tất AB, MA,
FA, LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9) và sở hữu
chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc
TOEIC 680

TẠI
ĐÂY

Trợ lý và
thực
tập
Dịch vụ tư
vấn Thuế
(Tax
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất 2 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ
F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng
phỏng
vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên đã hoàn tất 2
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3), sở
hữu chứng chỉ IELTS
6.0 hoặc TOEIC 680

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự &
vào thẳng vòng phỏng vấn
cuối cùng cho học viên
ACCA đã hoàn tất Advanced
Diploma - hoàn tất AB, MA,
FA, LW, PM, TX, FR, AA, và
FM (từ F1 đến F9) và sở hữu
chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc
TOEIC 680

TẠI
ĐÂY

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với PwC Việt Nam: từ 17/06/2020 – 31/12/2020

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại RSM Việt Nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và
thực tập
Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3
môn AB, MA, FA
(từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự
& vào thẳng vòng phỏng
vấn cuối cùng sở hữu
Advance Diploma - hoàn
tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

Trợ lý và
thực
tập
Thuế và Tư
vấn (Tax
and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3
môn AB, MA, FA
(từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3); cộng thêm môn
LW (F4) và TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự
& vào thẳng vòng phỏng
vấn cuối cùng sở hữu
Advance Diploma - hoàn
tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với RSM Việt Nam: từ 15/03/2020 đến 31/12/2020

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại Russell Bedford KTC
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trợ lý và
thực tập
Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với học
viên đã hoàn tất ít
nhất 1 trong 3 môn
AB, MA, FA (từ F1
đến F3)

Miễn vòng hồ sơ
& kiểm tra, vào
thẳng vòng phỏng
vấn nhóm/ nhân
sự đối với học
viên hoàn tất từ 2
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự
& vào thẳng vòng phỏng
vấn cuối cùng cho học
viên ACCA đã hoàn tất
Advance Diploma - hoàn
tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

Trang ứng
tuyển
HN:
TẠI ĐÂY
HCM:
Accountant,
Audit
Trainee
Audit Staff

Trợ lý và
thực tập
Thuế và
Tư
vấn
(Tax and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra (Test) đối
với học viên đã
hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ
& kiểm tra, vào
thẳng vòng phỏng
vấn nhóm/ nhân
sự với học viên
hoàn tất 2 trong 3
môn AB, MA, FA
(từ F1 đến F3),
cộng thêm LW
(F4) hoặc TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự
& vào thẳng vòng phỏng
vấn cuối cùng cho học
viên ACCA đã hoàn tất
Advance Diploma - hoàn
tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với Russell Bedford KTC: từ 15/03/2020 đến
31/12/2020

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại TMF Việt Nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trợ lý và
thực tập Kế
toán
(Accounting
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra
đối với học viên đã
hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên ACCA
đã hoàn tất Advance
Diploma - hoàn tất AB,
MA, FA, LW, PM, TX, FR,
AA, và FM (từ F1 đến F9)

Trợ lý và
thực
tập
Thuế và Tư
vấn
(Tax
and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ, vào
thẳng vòng kiểm tra
đối với học viên đã
hoàn tất ít nhất 1
trong 3 môn AB, MA,
FA (từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3); cộng thêm LW
(F4) và TX (F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm
tra, phỏng vấn nhóm/
nhân sự & vào thẳng
vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên ACCA
đã hoàn tất Advance
Diploma - hoàn tất AB,
MA, FA, LW, PM, TX, FR,
AA, và FM (từ F1 đến F9)

Trang
ứng
tuyển

TẠI
ĐÂY

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với TMF Việt Nam: từ 15/03/2020 – 31/12/2020

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại UHY
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển

Ưu tiên cấp 1

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Trợ lý và
thực
tập
Kiểm toán
(Audit
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3
môn AB, MA, FA
(từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự
& vào thẳng vòng phỏng
vấn cuối cùng cho học
viên ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma - hoàn
tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

TẠI ĐÂY

Trợ lý và
thực
tập
Thuế
và
Tư
vấn
(Tax and
Advisory
Associate/
Intern)

Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra đối với
học viên đã hoàn
tất ít nhất 1 trong 3
môn AB, MA, FA
(từ F1 đến F3)

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự đối
với học viên hoàn tất
từ 2 trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3); cộng thêm TX
(F6)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự
& vào thẳng vòng phỏng
vấn cuối cùng cho học
viên ACCA đã hoàn tất
Advanced Diploma - hoàn
tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1
đến F9)

(Sẽ cập
nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với UHY: từ 22/06/2020 – 22/06/2023

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại UOB Việt Nam
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Vị trí ứng
tuyển
Thực tập
tại
các
Phòng
ban
Tài
chính, Tế
toán

Ưu tiên cấp 1
Miễn vòng hồ sơ,
vào thẳng vòng
kiểm tra cho các
bạn đã hoàn tất 1
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Ưu tiên cấp 2

Ưu tiên cấp 3

Trang
ứng
tuyển

Miễn vòng hồ sơ &
kiểm tra, vào thẳng
vòng phỏng vấn
nhóm/ nhân sự với
học viên hoàn tất 2
trong 3 môn AB,
MA, FA (từ F1 đến
F3)

Miễn vòng hồ sơ, kiểm tra,
phỏng vấn nhóm/ nhân sự &
vào thẳng vòng phỏng vấn cuối
cùng cho học viên ACCA đã
hoàn tất Advanced Diploma hoàn tất AB, MA, FA, LW, PM,
TX, FR, AA, và FM (từ F1 đến
F9)

TẠI
ĐÂY

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với UOB Việt Nam: từ 15/03/2020 – 31/12/2020.

Cơ hội nghề nghiệp và tiêu chí ưu tiên tuyển dụng
học viên ACCA tại VACO
Tham gia Chương trình Ưu tiên tuyển dụng học viên ACCA, các học viên ACCA có cơ hội xét tuyển
đặc cách dựa trên mức độ hoàn thành chứng chỉ ACCA theo các cấp độ ưu tiên sau:
Ưu tiên cấp 1

Trang ứng tuyển

Học viên ACCA chỉ cần hoàn tất bất kỳ một môn nào từ F1
đến F3 sẽ được miễn vòng hồ sơ để vào thẳng vòng kiểm tra,
sau đó sẽ tham gia vòng phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển
dụng.

(Sẽ cập nhật sau)

(*) Đường link dẫn tới trang ứng tuyển cho các vị trí còn trong thời hạn tuyển dụng. Các bạn mong
muốn nhận thông tin về tuyển dụng từ các doanh nghiệp đối tác của ACCA, xin vui lòng đăng ký TẠI
ĐÂY.
(**) Thời gian hiệu lực của chương trình ưu tiên với VACO: từ 22/06/2020 đến 22/06/2023

Đối với ứng viên có kinh nghiệm, hãy đăng ký theo dõi Fan Page của ACCA hoặc cập nhật tại đây
các thông tin tuyển dụng HOT nhất thị trường để không bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn nhất.
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HCM

Strategy and
Senior
Development
Experienced
Associate

Click
HERE

HCM

Senior
Assistant Finance
Experienced Manager

Click
HERE
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Fresh
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Trainee

Senior
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Experienced Manager

Click
HERE
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Post
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HCM

Senior Tax
Senior
Experienced Accountant
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HERE

HCM

Internal Control
Senior
Experienced Manager
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HERE

HCM
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Click
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Post

