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là chương trình thực tập toàn diện được xây dựng theo chuẩn mực mới của RSM Việt Nam, 
giúp các bạn sinh viên mở ra cánh cửa nghề nghiệp hấp dẫn với nhiều cơ hội đào tạo về kiểm 
toán, tư vấn và thuế chuyên sâu, các lớp huấn luyện kỹ năng quan trọng và các kỳ thực tập 
với nhiều trải nghiệm thú vị.       
Hơn tất cả, chương trình mang đến cơ hội học hỏi từ những chuyên gia hàng đầu và trải 
nghiệm công việc với khách hàng của RSM Việt Nam tại khắp mọi miền đất nước.

CAREER EXPLORER 



 CÁC HOẠT ĐỘNG
 CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Sự kiện Career Talk: đối thoại cùng các chuyên gia 
giàu kinh nghiệm từ RSM, chia sẻ bí quyết để trở 
thành chuyên gia trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn 
và thuế cùng lộ trình nghề nghiệp thành công

Top 5 Professional Skills: học và thực hành ngay 
top 5 professional skills qua sự hướng dẫn của các 
chuyên gia RSM, giúp sinh viên thích ứng nhanh và 
tạo dựng nền tảng thành công trên con đường trở 
thành chuyên gia kiểm toán, tư vấn và thuế

Đào tạo và học tập chuyên môn kiểm toán, thuế và 
tư vấn: được đào tạo và học tập trong môi trường 
của một công ty kiểm toán, tư vấn và thuế hàng 
đầu tại Việt Nam

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp: 
trải nghiệm nghề nghiệp qua các dự án kiểm toán, 
làm việc thực tế tại các doanh nghiệp và tổ chức 
lớn tại Việt Nam



LỢI ÍCH DÀNH CHO
ỨNG VIÊN THÀNH CÔNG

Được hướng dẫn chi tiết về chuyên môn

Làm việc trực tiếp với các chuyên gia 
kiểm toán, thuế và tư vấn hàng đầu

Cơ hội tham gia vào chương trình “Nhà 
lãnh đạo tương lai RSM Việt Nam” để 
trở thành một trong những nhà lãnh đạo 
tiềm năng của RSM Việt Nam – Văn 
phòng Hà Nội

Hỗ trợ tài chính trong quá trình làm việc 



RSM là tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn dành cho các doanh nghiệp trên toàn cầu. 
Chúng tôi đã có mặt tại hơn 120 quốc gia, đặt tại hơn 40 trung tâm kinh tế hàng đầu trên khắp thế giới. Là một thành 
viên của RSM Quốc tế, RSM Việt Nam cùng chia sẻ những giá trị cốt lõi, trong đó trách nhiệm xây dựng hãng trở nên 
tốt hơn và phát triển con người luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu.  
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LỊCH TRÌNH TUYỂN DỤNG

 Ngày 05/11/2021

* (Tùy theo tình hình dịch COVID của thành phố Hà Nội, vòng thi chuyên môn và tiếng Anh & Vòng phỏng vấn có 
thể theo hình thức off-line hoặc on-line sẽ được thông báo qua email đăng ký của ứng viên).

RSM Việt Nam tin tưởng rằng chương trình Career Explorer 2021 sẽ là bước khởi đầu 
tuyệt vời cho các bạn sinh viên trên con đường sự nghiệp tương lai. 

Nộp đơn dự tuyển tại địa chỉ link: rsmvietnam.talent.vn 

�ời gian 
nhận hồ sơ 

�ông báo thí sinh
 qua vòng hồ sơ

 Ngày 27/10/2021

Vòng 1 thi chuyên môn 
và Tiếng Anh

�ời gian thực tập 
chính thức từ 
1/12/2021 -31/3/2022

Vòng 2 phỏng vấn 
cá nhân

�ông báo
kết quả vòng 1

 Ngày 24/11/2021

�ông báo trúng tuyển
 và gửi offer

Từ 01/10/2021 
đến 24/10/2021

Từ 15/11/2021 
đến 19/11/2021

 Ngày 30/10/2021

Hotline: 024 3795 5353 (Ext - 119, Ms. Oanh - Chuyên viên nhân sự) 

https://rsmvietnam.talent.vn/careers/job/27056?utm_source=referral&utm_campaign
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