
KHÓA HỌC

CHUẨN BỊ CHO TUYỂN DỤNG



Khóa học nhằm giúp học viên trang bị tốt nhất 

các kiến thức và kỹ năng tổng hợp để học viên 

tự tin vượt qua các vòng tuyển dụng.

Buổi 1: Giới thiệu về Big 4, các vòng tuyển dụng,

yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Buổi 2 ,3, 4: Kiến thức kế toán, kiểm toán.

Buổi 5, 6: Kiến thức về thuế.

Buổi 7, 8: Các kỹ năng làm bài test IQ, bài luận

tiếng Anh.

Buổi 9, 10, 11: Kỹ năng viết CV và chuẩn bị phỏng

vấn, demo phỏng vấn.

Buổi cuối: Tổng hợp, làm bài test thử, kỹ năng

làm việc chuyên nghiệp và giải đáp thắc mắc.

• Khóa học được thiết kế bởi các giảng viên

nhiều năm kinh nghiệm phụ trách công tác

tuyển dụng và đào tạo, đã và đang giữ vị trí

quản lý tại Big 4 và sở hữu các chứng chỉ

chuyên môn như ACCA, CPA...

• Học phí phù hợp cùng với nhiều chương trình

ưu đãi cho các khóa học giúp học viên tiết kiệm

chi phí và đạt đượchiệu quả cao nhất.

• Học viên được nhận tư vấn trực tiếp, tận tình từ

các giảng viên về từng vòng từ CV, kiểm tra

kiến thức, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn

nhóm...

• Phòng học trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ việc

học tập và giảng dạy.

• Số lượng học viên giới hạn nhằm đảm bảo

tương tác tốt và hiệu quả học tập.

• Tiếp tục nằm trong Top 10 nhà tuyển

dụng hấp dẫn nhất thế giới 2015, sức

hấp dẫn của 4 công ty kiểm toán EY,

Deloitte, KPMG và PwC (Big 4) đối với các

sinh viên kinh tế trên toàn thế giới

dường như chưa bao giờ thay đổi.

• Các chương trình tuyển dụng của Big 4

luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn

đối của các bạn sinh viên không chỉ riêng

ngành kinh tế mà còn với sinh viên nhiều

ngành khác.

• Theo đó, với số lượng và yêu cầu tuyển

dụng ngày càng tăng lên, đòi hỏi các

ứng viên cần có sự chuẩn bị kỹ càng

nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của

nhà tuyển dụng.

• Khóa học Chuẩn bị cho tuyển dụng giúp

học viên có sự chuẩn bị cần thiết và tốt

nhất về kiến thức và kỹ năng để trở

thành những ứng viên sáng giá với nhà

tuyển dụng.

Khóa học được thiết kế dành cho học 

viên muốn ứng tuyển vào các vị trí tại các 

công ty Big 4.
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