
 

 

 

CPA Á CHÂU TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU: 

“KẾ TOÁN THỰC HÀNH PHẢN XẠ _ YES I CAN” 

CHÚNG TÔI LÀ AI? 

Chúng tôi là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn CPA Á Châu, với gần 10 năm kinh nghiệm, 

chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, thuế, kiểm toán,..uy tín tới trên 500 khách hàng trong cả nước.  

Hiện nay, được sự tin tưởng từ chính những khách hàng của mình trong việc tuyển dụng và lựa 

chọn nhân sự kế toán phù hợp cho doanh nghiệp, chúng tôi hướng tới việc đào tạo nguồn nhân lực 

kế toán chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho khách hàng của mình. 

 

Bạn có là học viên phù hợp ? 

- Đam mê kế toán nhưng chưa tìm được công việc đúng chuyên môn; 

- Được đào tạo kế toán trên Giảng đường nhưng vẫn chưa xử lý được công việc 

tại Doanh nghiệp; 

- Đã làm kế toán viên thời gian dài nhưng chưa được giao phó công việc Kế 

toán tổng hợp; 

Bạn nhận được gì từ khóa học? 

- Công việc kế toán sau khi hoàn thành khóa học; 

- Nếu Giảng đường cho bạn hiểu về bản chất, đào tạo thực hành sẽ cho bạn kinh 

nghiệm về nghiệp vụ; 



- Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc Kế toán tổng hợp của Công ty Kiểm toán 

(được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động); 

- Thực hành trên chứng từ thực tế của doanh nghiệp; 

- Chứng chỉ thực hành, thực tế  Misa; 

Bạn được học theo mô hình đào tạo nào? 

- Lớp học hoạt động theo mô hình phòng Kế toán tại Doanh nghiệp; 

- Giảng viên chính là Kế toán trưởng (Trưởng phòng) của bạn; 

- 3 phó phòng kế toán sẽ theo hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học; 

- Máy tính sẵn sàng phụ vụ bạn; 

Bạn được giảng dạy bởi ai? 

- Giảng viên Đại học sẽ hệ thống nhanh kiến thức cơ bản cho bạn; 

- Kế toán trưởng sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tế; 

- Phó phòng sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đào tạo;  

Bạn sẽ học ở đâu? 

Tại 61/1 Đường Số 23, Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 

(Coi sơ đồ đường đi để tới nhanh chóng hơn) 

Bạn sẽ liên hệ đăng ký như thế nào? 

Hotline : 19000380 hoặc 09.3131.9397  

Email : tuvan.cpaacademy@cpahcm.com.vn 

Website: http://cpahcm.com.vn 

Face: congtytnhhkiemtoan&tưvancpaachau  
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